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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, 
de Consilier 

Dodescu Denisa - Monica , având funcţia 

CNP 

la Direcţia Generali Economici 

, domiciliul 

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

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

o 

I. Bunuri imobile

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

Categoria* Adresa sau zona 

Teren Extravilan 

Anul 
dotiândlni 

2006 

Cota
Suprafaţa 

arte 

524mp 100% 

Moiliilde 
dobindire 'l'itularul1)

Contract V-C Dodescu Denisa 

"'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. 

-

Anul " Cota- Modul de� - ,-
� 

C�tegoi'ia* 
dobândirii 

Suprafaţa 
parte dobindlre 'Fitular-ul�> 

- , .. 
Apartament 2007 48,58 100% Contract V-C Dodescu Denisa 

Adresa sau zona 

Apartament 2019 45,90 100% Contract V-C Dodescu Denisa 

------- ------ ------ � ------ -------

1 











6.2. Soţ/soţie ---

----

Cine a realizat venitul 
(1 Sursa venitului: 

Numa.. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte S""""'

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

-

Semdul prestat/obiectul Venitul anual 
1enerator ae venit încasat -· 

----
------

----
------- I 
------- I 
------ II

I
------ I 
_____ , 

------ I 
I 

----
----1 

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

Data completării 
11.05.2021 

6 

Semnătura 

...... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

811hsem11■nll/Subsernnata, Dodescu Denisa • Monica 
de _Consilier ___________ _ 

CNP , domlclllul 

la Ministerul Educaţiei 

 

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaralii, declar pe propria rispundere: 

, avind funcţia 

l. Atodat sau atjionar la socletlti comel'e!llt. companil/sodetlţl naţionale, instftuţlf de credit; grupuri de interes economie, precum şi membru
in uocia'"- fund•"I sau alte o ... 111i;atli nauvemamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută 

1.1. .... 

.,. 

Nr. de pBrţi 
sociale sau de 

actiuni ------------
-----
---------

Valoarea totală a parţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

---
-

-

-

-

1 2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societlţilor comerdalc, ale regiilor autonome, ale 
companlfiorf11cteletltflor naţionale, ale Instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes economic, ale uochlţlllor uu fundaţiilor ori ale ��r .
O"""'Dizatil D"""UVemamentale: _ ·

( 

Unitatea 
- denumirea si adresa -

Calitatea deţinută ValoDrea beneficiilor 

2.1. ... 

3. Galitatea de membru in cadrul asociatfllor-Droftslonale 11/sau sfndicale --

3.1 ...... 

4. Galltatea de membru în organele de coaducerţ,, administrare ,1 control, n:trltiuhe 98U neretribuite. detfnute în cadnal partidelor polfdce,
funetia detinutlcSI denumirea oartidulul DoliJ:k
4.1 ..... . 

S. Contracte, Înduslv cele de asiste�ţl juridici, consultanţi şi civile, obfinute sau an.te in derulare in timpul eserdtlril functtllor, mand_atelor
sau ileriiriitlţilor publlce finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri meme ori încheiate cu socletlti comerdafe cu capital de stat sau
unde statu.I este actionar ma1orhar/mlnoritar:

S.I Bcnn:irud!anatruni!,� 
lUtSI 

lmm.ţiawta.tsllt't 
dnmiwşll'ie!a 

AtxmJapi,13ea 
illnmţt 

� 
A B C 

( 
I
1·

_I 

I, 

/1/1/1/VI/ 
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� ........... _ 

��Amţii 
limilw'atil.'i:�aiiU!� � 
dvicpwUB:�crul!pctinik:w 
�&năăare�� 
��Am(? 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 Se vor decllll'U numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinuta. titularu I, soţul/soţia şi rudele de gradul I 

( 'in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
8 - Durata contractului 
C- Valoarea totală a contractului

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

Data completlrii 
11.05.2021 

Semnltura 

........ 

C 
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