
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, MĂRU NICOLETA , având funcţia 
de CONSILIER SS. 

CNP  

la MINISTERUL EDUCA TIEl 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

I 

*I) 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.

I 

Adres� s�u,zona Gategoiia* 
__ ..... -- -

- -

Anul 
aobândirii 

Cota-Suprafaţa 
na.fle 

-
lVlodul de Titular.u11> 

dobândire 
2003/2017 3488 m.p. 100% ::vc MĂRU NI COLET A 

* 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. 

Adresa sau zona 
I 
€ategor.ia* ! 

1 

knul 
dobânaif.iî 

2004 
' ►Dar.te

Suprafaţa 
Cota-

36,8 m.p. 100% 

1 

dobântlire 
Modul de 

Titularu12>

Moştenire MĂRU NICOLETA 

I 











Sursa venitului: 
Nume,.:_aaresa 

Oine a rea�t venitgl 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7 .2. Soţ/so\ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
,-

8. I . Titular

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Serviciul prestat/obiec�l Venitul, anual 
.generator de venit încaŞ!t 

.-

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

Data completării Semnătura 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER SS 
CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

MĂRU NI COLET A , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCATIEI _______ _ 

, domiciliul BUCURESTI, SECTOR 3, STR. FOIŞORULUI 6 

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

1 1. AsQCiat sau acţionar, la societ4ţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupyr.i (Je 
interes•economic. orecum, si,membrnJ, în,,asociatii. fundatii sau a.lte ol1[anizatii neouvernanientale: 

I Nr. de părţi Valoarea totală a 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
1.1 ........ 

1 2. Calitatea de membrg În organele de conilucere, ·�tlministrai'e şi control •!le societăţilor comerciale, �le 
, regiilor �utonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor ile interes 
� economic. ale as<>ciatiilor sau1 funiJatiilbf or.ii ale altor onranizatli 1ile2uver.namentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-denumireasi adresa -
2. 1 ...... 

- -3. Calitatea ,de membru în cadr:ul asocîatiilor profesionale si/sau sindicale -

3. I.. .... Sindicatul Pers. Did. UMF Carol Davila

4. Calitatea de meml>r.u în organele de condycefe, administrare Ji control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul nartidelor oolitice. functia detinuti si ilenumirea•ioartidului oolitic 
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridi�, 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 e�terne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maloritar/minoritar: 
5.1 Bcreficiarul de contJat nurrcle, 

I 
I� 

I
Procwura pin 

lipll I 
Data 

=tu! 
Vahtn,,a

nrnrrcle'cblumireaşiadnsi contractantă: carcafm contractului îrxtcierii tolalăa 

1 

1: 

I 

janina.pascanu
Highlight



cbllDnireaşi Î� contractului cot1ractului 
adnsi cot1ractul 

Tilk ............ _ 

SoVsotie ........... ·-

Rtd!dcgradul J1J ale titularului 
............ 

Sociclăti com.,ciald Pcramă fTZică 
aukm.ală/ AsJciaţii familiale/ Cabiooe 
iooividw1c, cabirx:tc 3.liXiale, sxietăp 
civile µofesiomleS1U�ictă\i civile 
µo�cu rasp.nlcre limi1a1ă care 
d:slă<µuă µofcsiadcavocat/Organi711ţii 
rx:gt lLl� Fundatiil AsJciatifl 

I) Prin rude de gradul I se în\clcgc părinţi pc linie ascendentă şi copi i pc linie descendentă.
2 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 
societăţilor comerciale pc 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

-1�/JG�

2 




