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DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsE1D1natul FIRU B MIHAI - ALEXANDRU 
.. ...... .......... . ............... ,

Ofiter verificare proiecte 
având funcţia de 

Ministerul Educatiei Nationale, Dolj, Craiova 

la ................................................................................................................................................... , 

CNP                                   I, domiciliul ....................... ................ ..

............................................................................................ .................................................. ...... ....... ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dcclaratii, declar pc proprie răspundere cii imprcunii 
cu familial) deţin următoarele: 

• t) Prin familie se întelege soţul/s01ia şi copiii anati în intre\inerea acestora.

I. Bunuri imobile
I. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona <3ategoria* Anul Supnfaf! doblndirii 
Col!l-parte Mod•I de dol>indire Titularu11) 

• 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.
1) 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.

Adresa sau zon� Gatego�• Anul Supnfata Cota-parte Modul de dobftndire Tftularu11) dobindlrii 
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8. I. 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 

12/05/2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul FIRU B MIHAI ALEXANDRU 
................................... ' ·······•···········································································································

Ofiter verificare proiecte 
având funcţia de 

Ministerul Educatiei Nationale, Dolj, Craiova 

la ................................................................................................................................................... , 

♦♦♦I• e e♦♦ ♦♦♦I♦♦ e e e ♦ e e ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ e • • e e ♦ e • • e • e e e e ♦ • • • • • • e ♦ea e ••• ea e e ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦♦♦♦♦♦♦I♦♦ e ■ 

-�······ ................... .. ..... ............... .................. ...................................... ......... ......... .................. ......... ......... . ............ ...... t 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pc proprie răspundere: 

I. Alodat 11u actlour la sodetlţi comen:lale, cempanll/soelellli natio■ale, lnstihllil de credit, 1npuri de l■teres eco■omlc, pneu!!' şi meD!hl'II 
ia ■sociali� Cuadatil sau alte orpal:ralil aquve�•l!:le�talţ!:

Unitatea 
Calitatea dc:tinulil 

Nr. de pllrti sociale Valoarea totalii a părţilor 
- denumirea şi 11dre,a - 11111 de actiunî sociale şi/,uu 11 11c1iun ilor 

� & I FLASH CONSULTING CENTRE Parti sociale 100; 
�RL, Craiova, Dolj, Str. Mihail Actionar 200 RON 
Sarea, Bl. F13, Ap. 20, Se. 1 10 

�I FIRU MIHAI ALEXANDRU, Mischii, Reprezentant legal; 

Dolj, Str. Negustorilor, Nr. 133 
Reprezentant legal O RON 
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I) Prin rude de gl'adu/ I se înţelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul, sojul/

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decrară 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 l'Ullpund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

12/05/2021 
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