
Subsemnatul/Subsemnata, 
de EXPERT ACHIZITII 

CNP   

DECLARA ŢIE DE A VERE 

CORBEANU LILIANA MIHAELA , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCATIEI UMP MRSU     , 

domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 deţin următoarele: 

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

Q I. Bunuri imobile

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

Ir Anul' 
Adresa. s�ttzona @ategor..ia* dol>ândir.ii· 

-

. 
3 2008 

( 

Cota.- - . 
Supr-afatJ 

1>aitte 

3800m 

Modulele T"tu1 - 11> 
dobândire 

l_ar.11, 
~ 

Corbeanu 
Vanzare- Aurelian 

cumparare Corbeanu 
Liliana 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Adr::esa sau zon21 Oategona• Anul Supr.aµ'aţa <Cota- M'odulde IDitulat,ţ12> 
dobândim· 1>ar-te tfol>Andire li 

Corbeanu 

2 2008 120 m 
Vanzare- Aurelian 

cumparare Corbeanu 
Liliana 

1 









Cine a i.ealizşt yenitull 
'1 Sur.sw veiiifglui: Ser.viciul prestşt/o'6iedul Vemtul!.an1ţ� 

- -
Num� adr.esaL I _ 12enerat0Ji ae veriitL mcasat 

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 8.1. Titular 

1\ 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

21.04.2021 ............... .
C 

6 



I 

SubsemnatuVSubsemnata, 
de EXPERT ACHIZITII

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CORBEANU LILIANA MIHAELA 
la MINISTERUL EDUCATIEl UMP MRSU

, domiciliul 

, având funcţia 

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

l. Asocillt- sau ,ac_ţjon_1r la societi'ţi comefclale, coiiipafili/societifii niponale, institufil de credit; gf.upurf de
interes economic. P1tecum si membm în1,asocîatii. 'fundatii s�u.-alte oraanizatii1 :nemveinamentşle:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a actiunilor 

1 ...... O( Ol( K 

2. Calitatea de memotui în or.pnele de conducere, adiiiinistr-are _şi control ,_le societlfj.Ior comei:ciale, ,ale
:r.egiifor autonome, ale com.,Paniilor/societrullo1111ajJonale, ale instituţiilor. ae credff, ,ale gw_puriloir de interes
economic. ,ale ,asociatiilor sau1ifunaatillbt oril,âle -âltot. or.sr�atij newver-namen�e:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... ,;,( tX o(_ 

- Galitatea ae membrnîn caawl •asociatiilor. btofesiomde şi/sau sindicale .. 

'"J. I ...... /Y 

4. Calitatea oe menîl>r,g în or,g�nele de conducer.e, ,aclministf.aie şi control, r-etr.itiuite sau iierem6yjte/
detunJte 1în, cadru battiaelor-1iolitice, 1functia dethiutf si denumirea1 ii>atticluluiţpolitic � I

4.1 ...... tY 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţJ juriaiciî, consultanţi jur-idicl, consult@.ilţi şi civile, ob.finute ori ,aflate;
în derulare în timpul exercitării fum;tiilor„ mandatelor sau demnitiplor publice finanţate de la bugetul de.
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţLcomerciale cu capital de stS!t sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar: . 
5.1 Bereficiarul � contra=t: J1llllele, Instituţia Pnx:ooura pin Tqul Data Durata Valoorea 
ţ.reru.nnele'denumirea şi oore&l cx:m1ra:lan1ă: carea rost <mtra:tului Îll:reierii contJoctului totalăa 

1 



Trtular ............... 

Soţl9Jţie o • • o O " o • o • OMO 

Rooe de gra:lul 1•J ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Socidăţi comelciale/PeBE'lăfizică 
aufcli2ată/ As:x:iaţii 1amiliale/ Cabinde
imMduale,catm:tecBriie, � 
civilepo�sau� civile 
1>fesionalecură<;pln:lere limitată ore 

r-,c!Sfăcµnăporesiadeawx:&/� 
nf'CJI - 'Furxlatiil "," . "

21 

·-- __ Jg= -

denumirea şi îrrrecfu lţat 
acmJa a::innoctul 

I( K 

� o( 

ol.. ol 

ci. r,(_ 

conta1ului contra:tului 

o< � �· � 

� o( t,L ,( 

o( 
� i '< 

o( t(_ ,t 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2
> 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

o 21.04.2021 

Semnătura 

· ················· 

2 




