
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, CONSTANTIN NI COLET A 
de Expert verificare financiara la Ministerul Educatiei -OI 

, având funcţia 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'' deţin următoarele: 

*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:o
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

,, 1, A.aul Actresa sau zona C3tegor,ia;!\" 
dobândirii 

- - -

Cota_� 
Supn�ta 

:nar.te 
- -

Modul de 
l!itul�) 

tlobânftire 
- -

I 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
:ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul! Categofla • 1,
lî dobândif.iit 

Apartament 2009 

A4resa sau zona 

 

1 

. , Cota_, 
Supr.afaţa · nat.te

58 mp 100% 

Mo{Julde 
'IHtylaruY> dobândire j .. 

Act de partaj Constantin 
voluntar Nicoleta 











. 6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

li ll Suiisa venifuÎui: 
Cine •iţ realizat venitql 

Nume, ,adr.esa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7 .1. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

• 8. Venituri din alte surse
-

, ,. 1. Titular

j8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

-Semciul :pr.estat/obiectq] ·· 
,2enentor. de venit 

- --
- -

:l Venitul aftuâ'l 
11 încasat 

i 

I 

i 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

12.05.2021 

o 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

CONSTANTIN NICOLETA 
la Ministerul Educatiei -OI 

, având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de Expert verificare financiara 
CNP  , domiciliul  

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria rispundere: 

�- Asociat, �� �cfio�aF !.a _so�ie� c�me�cial�!. companii/sm�ieti# ţiaţio;°ale, !1-sti�! d� ��t, grui)-gtii df 
mter.es economic. ,nr.ecom sitmembru JD•asociatil. f11.Dct•d:i· sau ,apte omanizafiii neiuvemamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1. 1 ...... - - - -

.J 

1 2. Calitatea. ae membru în or.ganele de conducer.e, aaministr-ar.e ş,i1 contr-ol ale societitllors comer.cbile, alt 
I regiilor- •ntonome, •ale coo:waniilor/societ@ilor ·najionale, ale insdtuţiilbri de ct.ecliţ ale gtupuiilor- de i:iiteîe 
,economfc. ale-asoaiatiilor. sau ·funaatu1or- o:rri ale altor OManizatmnemveriiamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... - - -

3� Calitatea de memblTU în oadml ,asociatiilor o:rofesionale si/sau sinaicale 
3.1. ..... 
-

'-1------------------
4. Calitatea de membw în1 or-ganele ae conducere, admin'bhre şi control, refflDuîte sau. nefetnlhf
de _·nute m cadrul• denumirea. · ' · itic
4.1 ..... . 

I 5. Cont�cte, inclusiv cele de ,asistenţi jq.r-idici, co.iîs�tanţi juridici, consultanti' şi civile, obţinute or-i aflatE
1 în d�r-ulare În timpul exercitir.ii .funcffi.lor, m�nilatelor- sau demnitiţilor. pul>lice finanţate de la bugetul dt

stat, local şi din fonduri externe ori mclîeiate cu societlţi1 comerciale cu c�pit�I ae stat sau unae statul estt 
ac 'onar ma'oritar/ininoritar: 
5.1 Beneficiarul de conna:t nwde, 

umele/cbmmirea · a:1rem 
Jnstitupa 

contra:mntă: 
Procedura pin 

careamit 

1 

Tqxn 
OOIJDa:tuJui 

Data 

îrxhierii 

DJrata 
oontra::tului totalăa



Titular ............... 

Soţ/IDţie ........... ·-

Ru:lede grcrlul I'' ale titularului 
............ 

Socielr4i COOlfJtialelJ>enmmfizică 
auton71Jlă' Asx:iatii furniliale/Cabime 
irrlividwle,CaJirete.sx:iate, � 
civile rroresionale� � civile 
rroresionalew lă<pJrtlre limitiăcare 
oo;fB ră resiadem'OCS/� �rro 
nPOI - - I 'Fun:latii/ A • ..2) 
-�- ___ IIQllalQ • -� 

-

demmireaşi îoooointat C0111ra:1ului cx:intr.Dult 
� OOiira:IDl 

- - - - -

O I J Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnitura 

12.05.2021 

· ··
o 

2 


