
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, DUMITRU ILIE, 
la CABINET SECRETAR DE STAT la 

CNP , domiciliul 

având funcţia de CONSILIER 
Ministerul Educaţiei 

 

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

• l) 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 

Suprafaţa 
} dobândirii 

(3) 2019
501 mp 

Adresa sau 
zona 

501 mp 

Cota-parte 

½ DUMITRU ILIE 
V2 OPRICA ELENA 

Modul de 
'Jlitularul1> doblndire 

donatie DUMITRU ILIE
OPRICA ELENA 

• 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

�resasau 
- -

Anul 
Categoria* Suprafaţa 

tmna dobladirii. 

, I) 
1999 64mp 

                         APARTAMENT 

2019 66mp 
CASĂ DE VACANŢĂ 

Modul de Cota-parte Titularul2> 

dobindire -

½ DUMITRU ILIE vânzare/ DUMITRU ILIE 
½ DUMITRU DACIANA cumparare DUMITRU DACIANA 

Y2 DUMITRU ILIE donatie DUMITRU ILIE 
½ OPRICA ELENA OPRICA ELENA 

* 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. 
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Sursa veni�lui: 
-

Se"iciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realb:aţt venitul 

11 
-- - - _ NtJme. adr:.esa llelieraku:•_ de. y�nit încasat

7. Venituri din premii şi dinjocw-i 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 declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

14.05.2021 

Semnătura 

..... .... . 

s 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, DUMITRU ILIE, 
la C ABINET SECRETAR DE STAT la 

CNP , domiciliul 

având funcţia de CONSILIER 
Ministerul Educaţiei, 

 

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 credit, grupuri de
interes economic, precum si membru În asociatii, fundatii sau alte onzanizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 .••••. ------------ -------------- --------------

·------------- ----- --------------

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

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

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

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

l. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale,altor onzanizatii ne2uvemamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2. l ......... ------------- --------------

-----·----- --------------

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

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

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

3. Calitatea de membru În cadrul aisociatiilor orofesionale si/sau sindicale - . -
- -

3.1. MEMBRU IN ASOCIA Tll PROFESIONE: 
ASOCIA TIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA (AGIR), 

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (SIAR), 
SOCIETATEA INGINERILOR MECANICI AGRICOLI DIN ROMÂNIA (SIMAR) 

4, Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
(lepnute în cadr.ul oartidelor oolitice. functia detinuti s_i denumirea oartidului oolitic 
4. l. ..... -------------

--

--

--·········-
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5. Contncte, inclusiv cele�de asistenţi juriilicl, consultanţi juriaiea, consultanta şi civile, obpnute sau aflate
în derulare în timpul exercltirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiplor publice finanţate de la bugetuÎ de ·
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale ca capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

� Pnxmirapin Oia 
5.1 Beneficiaul de a.xltlal: mmek; rontra:tl1lă: caeafis: Tq,.tl h:heierii Dur.ml
llffll.ll'de'cbu.mirea şi� �şi � <mtra.1Ului cxJira:tului cootra.1ului

OlSl cootra:tul 
Tdular ........... ·-

Scţl�············-· 

Rude de� l l) ale tituhrului 
............ 

Scx:ieti'4i ca-nerciale' Per.mlă fu'ică 
autrrizaă/ Amatii umiliale' Cabinete 
iooiwiuale,cabinere� �
civile Jl{)resiooalesau � civile 
JlOlesirnaleW� limitaăcae 
�poresiade��i 
l1eW" ,� . F�i/�f!l 

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

Valc:um 
trmlăa 

cootra:tului 

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.b. Nu se declara contractele 
societalilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreuna cu sotul/solia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societalii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

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

Data completării 

14.05.2021 
................. ........... .
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