
DECLARA ŢIE DE A VERE 

LUIZESCU ANDREEA-CRISTINA , având funcţia 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII - UNITATEA 
DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU 

la MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE ,

Subsemnatul/Subsemnata, 

de RESPONSABIL TEHNIC 

CNP  , domiciliul  

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

* l )  Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

o 
I. Bunuri imobile

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

Aiiul Adresa sau zona Categoria* dobândirii 

NU 

Cota.-Suprafaţa parte 
Modul ae 

cc• 

dobândire Tftular-u]I) 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

r!!Xtravilane, dacă se află în circuitul civil.

\. ) *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
1ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

NU 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota- Modul de Titularu12> 

parte dobândire 

l











Sursa venitahd: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a teaUnt venitul 

Nume. aclresa - 1tenerator ae venit __ încasat 

1 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular NU

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular NU 

·'"'.2. Soţ/soţie

8.3. Copii 

I 

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

Data completării 

)J,, rh r io2 I 

6 



( 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de RESPONSABIL TEHNIC 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

LUIZESCU ANDREEA.CRISTINA , avind funcţia 

, domiciliul 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII - UNITATEA 
DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU 

la MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 

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

1. Asodat sau acţionar la societip oomerciale, companWsocietiţi naţionale,, institutfi de crediţ, gropuri de
interes economic. precum si membru în asocfatii. fandatll sau alte 01 

- -

nesmvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 ...... 

I 

__) NU 

' 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, admiiiisti'are şi oonttol ale sodetiţilor comerciale, ale'
regiilor autonome, ale compailiilor/societiţilor n�ţlonale, ale institutiQor de credit, ale grueurilor de interes
economic. ale asodatfflor sau fimdatlilor ori ale altor o„ . - nesmvemamentale: -�

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... 

NU 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatlllor profesionale ·sl/sau sindicale
-

3.1 ...... 
NU 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
I deţinute În cadrul partfdelor politice, funcţia det[nuti şi denumfrea partidului politic 

4.1. ..... 
NU 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac • onar ma· oritar/minoritar:

1 

I 



fmin4ia Pnxmurapin Data Valoorea 
5.1 Beneficiarul dewmax 1Jl.111leÎe, wllndaulă caream TlpJI 

îrrl1eierii Durata 
totalăa 

�denmireaşi adresa denumirea şi îmamlţat oordra:tului OOllba:tUlui wlllra:lului 
aritra:tului adresa oontia:tul 

TrtuJar ........... ·-
NU 

Soţ's:iţie ........... ·-

Rude de gradul 11> ale titularului 
.. ..... ..... 

Socidăti comettiale' Per.Dllli frzică 
aulDlmmV � fimiliale'Cabime 
inlividuale, cabiooeBX:iate, � 
civileprofisaJalesau� civile 

-'10resiomlecurăsp.IIxlere limitată care 
� proresiade 8:v'OC2.t/ Orgauia�ii 

·- • .. A ··2} ....... --....

I) Prin n,de de gradul 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,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

2 

Semnă a 

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

janina.pascanu
Highlight


