
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

IONITA MIHAELA FLORENTINA , având funcţia 

CNP  

la MINISTERUL EDUCATIEI 

, domiciliul  

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

• t) 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.

Adresa sau zona j Gatţgoriş.*-
j 

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

Anul 
,dobândirii 

@ota-Suprafat! narte t
Modul de 
dotiânilire 

* 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. 

Q *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
tar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Ailiesa sau zoo� Categori�� 
Anul 

dobândirii 
Bucuresti 

1 
1 2003 

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

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

1 

Supraf�ţa 

43 mp I 
-------

-------

Cota- Mooulde ' 

Titplafu12> ,, parte ,_ dobâiiaire �· 

Contract 
50% Ionita 50% vanzare- Marian cumparare 

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

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











I 6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
- - -

� 

� 

--·-· 

---

--

Sursa venitului: 
Nu�e •. aar�sa __ 

7. -Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular ------

-----

7 .2. SoVsoţie --

--·

7.3. Copii --· 
·--

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular ---

·--

8.2. Soţ/soţie --

--·· 

8.3. Copii ---

--

-

--- -·

--- ----

-- --

Serviciuf prestat/ol>iec� Veni�l anual 
1tenenţtor. ae venit _ )Înqsat 

- _ .. _ _......,.,.,.,_ 

----- ------·-

---- -----

--- -·--
·-· --

--· ..... 

--· ---

--- ---

---- ----

--- --

---- --

-- ---

-- -----

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

Data completării 

C 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

IONITA MIHAELA FLORENTINA , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER la MINISTERUL EDUCATIEI 

CNP , domiciliul  

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

il.. Asoci@t sşu �cţioijşr. l� societiff comerchţlţ, companii/societfţi n�ţion�I�, instituţii' de creoif, .grţ1puri He 
:interes economic, precum si meml>ru în asociafii: fulidatil sau alte oreanizatil neîzuvernamentâle: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... ------------------------------------------

( }----------------------------------------------------------------

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a acţiunilor 

:2. Galitatea <le membru în organele de conaucere, aaminist"'re şi control ale societăţilor- comercîale, l,lle
-regiilor şutonome, ale comp!ţnlilor/societiţilor ,n�tiog!lle, ·@lţ instituţiilor ,ae credjt; iţie gru_puiilor ile •interes
economic. ale asociaţiilor sa..u fundatiilor ori ale alto� orxanizatii neeuvernamentale:

Unitatea 
- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2. 1 ...... --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

3. Calitatea de membru în cadrul asocia.tiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(., ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
--

-
-------

-
-
--

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

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

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

4. Cttli�t� de membru în organele de conducere, şdministrşre şi control, retril:niite sau neretHbuite, 1
detinute În cadrul partidelor POliti� functia detinuti si'denumirea partidului oolitic ,
4.1 ...... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Gontract� inclusiv cele (Je asistenţi Juriilici, consultanţi juridi� consultanţi! şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în ,tiffipul exerţitJrli funcţiilor, mşiidatelor �u demni(Jţilor publictf fifi�ii.tl!t� ae la bugetql ae
staţ, local §1 din fonauri externe otl încheiate cu societip comerciale cu capital de stat sau unde statyl este 
-'ction�r maioritar/minomar: 
5.1 Bemiciarul. dewma:t numele, 
.... --.�e'denumin:aşi adresa I

� 
oontra:lan1ă: I Pro:edura JEil I Tlplll care a fost cxntra:tului

1 

0a1a I Durata 1îrrheiaii 11 cxntra:tului 
Valoorea 
totllăa 



( 

denumirea şi h:redinta cmtradului cmba:lului 
adresa cmtra:tLll 

Tdl.lla-........... ··-

Soţl!Dţie ........... ·-· 

Ri.r:le de gradul 11> ale titularului 
............ 

Societăti canerciale'� fizică
autai2atiV Asociaţii ramiliale' Cabinete 
iIXlividuale, cabineteacn:iale, � 
civilepmresirnale sau 9Xietă(i civile 
proresionalecu răsp.nrlre limitalăcare 
�proresiadeavoca/�i 
nemiva, .... I.le ,tale/ FlU'ldati' Nn:iatiî2> 

1 > Prin 111de de gradul I se înţelege păr inti pe linie ascendentă şi  copii pe linie descendentă.
:!l 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 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţi i, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

o 

(Semnătura 

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

2 


