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DECLARAŢIE DE A VERE 

1$22 ;s: oD&J 
Subsemnata DOROBANŢU MANUELA, avind funcţia de inspector la Direcţia Generală Învăţământ 

Preuniversitar - M.E.C., CNP       , domiciliul      cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1> deţin unnătoarele: 

I 

• 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.

Categoria* Anul dobândirii 

3 2001 

1 2001 

Adresa sau zona 

 

1 2017 

� Cota-Suprafaţa ruarte 

1000 mp 1: l 

11500 mp I: 1 

10000 mp 1: I 

Modul de 
dobâniire 'Fitularul11

moştenire Dorobanţu M. 

moştenire Dorobanţu M. 

moştenire Dorobanţu M. 

• 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 
Categoria* dobândiriiAaresa sau zona  

2 2001; 2016; 
2017 

Cota- Modul de 
Suprafaţa 6arte dobânaire 'Fiflilarul21 

358 mp 1:1 Cumparare + Dorobanţu M. 
mostenire 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

•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. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

� 
� 

Modul de 
Natura Marca Nr. de buciţi Anul de fabricaţie dobindire 

Autoturism Renault 1 2007 cumpărare 

Autoturism Nissan Qashqai 1 2018 cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată 
depăşeşte 5.000 de euro 

1 

1 







o 

5.2. Sotfsoţie 

� � ----,; 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular 

6.2. Sotfsoţie 

� - -

Venitul 
Cine a realizat venitul 

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul 
pual 

Nume, adresa generator de venit 
Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc -

7. I . 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 Semnătura 

05.05.2021 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

f;331jS: olÂ;2!
Subsemnata DOROBANŢU MANUELA, avind funcţia de inspector la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar 
- M.E.C., CNP              , domiciliul                    cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de creclit, grupuri de 
interes economic. precum si memb111 în asociatu fundatil sau alte onanfzatii nesruvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea detinută sociale sau de părţilor sociale şi/sau a 
acţiuni acţiunilor 

I. I. ..... 
- - - -

- - - -

- . - -

- - - -

1. Calitatea de membru În organele de conducerţ, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes economic,
ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor on:anizatii o-uvemamentale:

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

- - -

- - -

- - -

3. Calitatea de membr,u În cadrul asociatiUor orofesionale Iii/sau sindicale
3.1. ..... 

-

-

-

(. -'· Calitatea de membru În org,nele de conducere, administrare şi control, retribuite �µ neretribuite, deţinute in 
cadrul nartidelor oolitice. functia detinuti si denumirea oartidului oolitic 
4.1. ..... 

-

-

-

, 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi şi civile, o6ţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bu_getul de stat, local şi din fonduri 
externe ori Încheiate cu societi1i comerciale cu caî ital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 

5.1 Benefi:iaul de ccrdra::t 

�ck.nJmimi . acre;a
I 

Şl 

Tdular ........... ,_ 

ramele, InstitiţÎctw llla.tu dă 
demmirea�aitsl 

-

Ptoceimpin 
caeafuit 

ÎIDWÎlţlt 
cmlradul 

-

1 

Tl(lll 
A B C 

<XJlba1ului 

- - - -



� .. ..... . ... . -

Rwedegraitl 111 aletitubrului ............ 

Scx:ielă(ioomerciab'� mică 
ai1aimă' A!u:iatii finruli'lb'C'.abffte 

nlivwale,cabime� � 
civilepofei:ualesau� civJ'le 
jlOreSÎCmlecuraprme limilalăcare 

deslă!µlăpulesiadef.NCm/� 

negµvemumialdFUJd4w � 

-

-

. 

- - -

- - -

- - -

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. 

( 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
� - Data încheierii contractului 

B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

05.05.2021 DOROBANŢU MANUELA 

� 

o 

2 

janina.pascanu
Highlight


