
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, DANIELOPOLU MIHAELA , având funcţia 
de _CONSILIER____ , 

CNP  

la _MINISTERUL EDUCATIEI-UIPFFS._ __ 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

- - -

Aniil 
Adresa sau zon� Categori@* dobincHni 

Suprafaţa 
- -

...-

----

�-
/ 

( 

Cota-
oarte 

/ 

-

Modul de 
- -

doblndlre 
'Fitul�r.ul1> 

I 

I 

* Categoriile indicate sunt:{]) 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 �azul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

�ul 
Adresa sau zona Categorbţ.* 

- dobAndlrli, 

1 1992  

l 

Cota-
Suprafaţa nane

24mp 1 

Modul de
= 

dobindlre __ 

Cumparare 

� - -

'FitularuJl) 

Mihaela 
Danielooolu 











6.2. Soţ/soţie 

- � -

Sursa venitului: 
-

Sefvi�W prestat/qblectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume. adresa 
-

2eneratoa: de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. 1. Titular

) 
7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse / 
8.1. Titular 

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 

/1..-.Q.f;..?g_?.f ...... . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

MIHAELA DANIELOPOLU �ÂJ� 
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIBR 
CNP  

, având funcţia 
la __ MINISTERUL EDUCATIEI-UIPFFS___ 

, domiciliul  
' 

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

l. Asociat sau acţion@I' la societiţi comercialb, companil/socletitl naţional', lnstitufli dl! cr.edlt, grupuri de
lnte11es economic. precum si membru tit asociatlL fundatit sau alte onrantz ttU nmmvemamentale: .. 

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

de actiuni si/sau a actiunilor 
Ll ...... 

/ 

-----
1...-----

2. Calitatea de mem6r.u în organele de conducere, �dministr.@re şi control ale socle�tfior CO!Derciale, ale
regiilor autonome, ale comp@liiilbr/socle�ţilor naffonale, ale lnstitutlllor de credit, ale grupurilor de mtel!eS
economic. ale asociatfflor sau fundatillor ori ale altor onanizatli netuvemamentale:

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea si adresa -
2.1.. .... 

---�

__,--

r 

3. Ctlltatea de membru în cadr.ul asocia-tmor. profesionale sl/sau, sindicale
3.1 ...... -

------
----

----

Valoarea beneficiilor 

·--
- . -

·-

I I 

I 

4. Cşlitatea de membrg în oiganele de conducere, adminlsb:are tr-ol, retilbuite sau neretrlb�te, I 
detinute în cadruî-vartidelor politice. funl!fia cletlnuti·-ililenumlrea uartiilului oolitic 
4.1. ..... 

------
------

-·---

S. Contracte, inclusiv cele c;Je asistenţi juridici, consultanţi junci"'::, nsultan� ş f clvile, obfinute oii ,afl�te 
în derylare în tijgpul exerdtitli funcţiilor, mandatelor sau demnltiţilbr ce fin�tate de la liugetul de 
stat:, local şi atu fonduri externe ori inclielate cu socletiţi comer.ciale cu capital -t saq unde sbţtul este
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de cootract rnnnele, 

I 
Jmtitutia 

........... �<ierunireasiadresa cmtra;:tlnlă: 

- -

I ProonJra pin I Tip.ii carea fost al1lraclUlui

1 

.... 

-

Data 

ca:WI 
Valoorea

îrximi tomlăa I



Tmuar ............ _ 

Soţlsoţie ............ _ 

Rooe de grcdd 11> ale titularului
I I li• li I li • I 

Socielăţic.anmaldPezsooniifizică 
IIJlammV Ain:iapi mmiliale/Cabinete 
irnividuale_ Clbinete asociate, � 
civile proresiooale sau societăţi civile 
pronmlewraspumere limitatăaire 
dc,:m � poresiadem'03/Q uzaţii � gat 

• ,.-- •• A---..!....!!21
I -- .. "WA.ldUl' • 

&nlnirea şi 
.uesa 

mutinţat cmtmclUlui 
contra.ii.li. 

,,,..-

-) 

V 
/ 

V 
/ 

I 
I'--._ 

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

cmtradului 

--

i--... 

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 soţuVsoţia 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 

11.05.2021 
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