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DECLARA ŢIE DE A VERE 

FĂTU ELENA , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei 

, domiciliul  

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector de specialitate 

CNP 
 

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

* 1) 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. 

, . 
Anul 

Aclr.es� sau zoo� Categoria* ao.bâaditii: -

Intravilan 1997 

---

Cota.-Su_pr-afaţa ,parte _ . -

29,61 mp 50% 

V---
V---

Modul ele 
,--- , 

dobftnd.ir.e l)[�nuJţ) 

Contract de 
Fătu Dănuţ/Fătu 

vanzare 
Elena 

cumparare 

-----

,---

I 

. 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravi1an; ( 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 Adresa sau zon@ Ctttegor:hţ *' 
- dobânair.ii 

Apartament 
1997 

1 

Cota-- Modul de 
' 

Suprafaţa 'l?ffiilarul2) 
_ palife dobândire -

Contract de 
96mp 50% vanzare 

Fătu Dănuţ/Fătu 
Elena 

cumparare 











6. Venituri din activilg/i agricole
- .. - - -

� 
6. J. Titular -

-----·-
6.2. Soţ/soţie -�

Cine a r�lizatvenitul 
Sur,sâ venitului: Sea:vicful prestat/obiectul Vemtli.l anual 

1, Nume.. -36r-es@ Jl!ţner.atol' de veniti __ llllCaSl)tl - - - � ' -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
- � � - ..; -� .. - --

- � 
7 .1. Titular

----
----

-1. Soţ/soţie

___,,--
7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
- r 

-

8.1. Titular � 

-/ 

8.2. Soţ/soţie -----

___,,--
8.3. Copii ---

✓ 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

O 
Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, FĂTU ELENA 

C6'ib/ 2/4'di�

de Inspector de specialitate la Ministerul Educaţiei 
, având funcţia 

CNP

 
,                                domiciliul

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

iJ.. Asociat •afl1 acţionar lş. societ�ţi comerciale, conţpanii/societitf naţionale, 1in1tituţii de onllft, ,grupy,t de 
interes economic. precum si mem1>1111 În asociatll. funclatii' sau, alte organizatii, neeuvennamentile: -

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1. 1. ..... 

-�

2. Calitatea de membru în organele de conducere, aclminis�e şi control ale societjfjlo11 comel'ciale; 1ale
regiilor ţ11,1tonome, ale com11anlllor/societlfilol' naţionale,-ale instituţiilor. ele credfţ J,tle P!Jpumfor de interes
economic. ale,asochJtiilor. sau funda · or. olfl ale altor. onranizatii nee:uvemamentale: -

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

--

--
-�

3. Calitatea de ineml>nu în cadrul,asociatiilor profesionale si/sau sindicale 
- -

3. 1. ..... 

J 

---· 

-----

-----
4. Calitatea de membr.u-în organele de c-ond'ucere;' administrare şi contr.ol; t:!!tiibuite sau iler.efflbulte, 

,,detinute,în..caanul paJftiaelor oolitice, functia.detinutl şi denumirea paffillulul;politic _ 1 
4.1. ..... 

----

5. C:olitr.acte, inclusiv cele ele asistenţi juridici, consult.J!.ţiţi" j�naici consultJţnţă şi civile, objinuţe or.i aflate1 
în aerul@re În timpul exercitini funcţiilor, mandatelor, sau aemnitlijlor putilice :flnant@te (e la liµgetul de 
stat, local şi din fonduri exteme on ÎncJ;ieiate cu societjţi comerciale cu capital de stat sau :uncie sta�l. este 
. actionar maioritar/minor.itali: - - -

5.1 � deoontnrt � 

I
� l Promft1apin I Tiin 0ml. 

I ro=tll 
Valoorea 

µ� ..... 1�1e'denunireaşi ooresa caira:lar4ă: care a bt corira:tultll Îlrll!Îerii totalăa 

1 

\ 



o 

cbunitmşi îrrredqat contra1ulti contra:tului 
adresl oorira:tul 

Trtular ......•.... ,_ 

��---·········-

RlXle c1e woou1 (l> a1e titularului
............ 

Societăţi oorreciale'�fizkă 
aulorizatăl AsJciatii mrru1iale' Cabirde 
imividwle,�a<lleiate, 9Jcietăti 
civileprofesioralew� civile 
proresicmle curăspJrdere limitatăcae 
'.�proresiadeavo;:;t/� 
... -- w ,.....,.'F�A ·;2) 

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 rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

....... J.i. . .fJ.S. •.. fl.n.J.J. .. 

Semnitura 

............  ............ . 
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