
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemna tul MIHAI.CEA O MIHAEL ..................... ............. ' ..................................................................................................................... . 

CRED Expert Zonal Evaluare Finală 
având funcţia de ········································· ......................................................................................... .

Ministerul Edueatiei Nationale, Bueuresti, SECTOR l 

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

CNP                                  1, domiciliul ................................. .
Str. LUNTREI, nr. 2-4, bl. 8, se. 2, et. 4·· ····························································································•· .. ·····

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

0• 1) Prin familie se intelege sotul/sotia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declam inclusiv cele anate in al Le ţări.

Ad1·esa sau zona Categoria* Anul 
Supr11fuţa 

dobindlrii 
Cota-parte ModuJ.i)e dobânaire Titularu1.l) 

-

* 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.
)-\La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietamlui (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
V.urilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte lări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa Cota-parte 

dobnndirii 

 

  

Apartament 2008 40 m2 50 \ 
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Modul de dobândire Titularui.l) 

Contract de Mihalcea Mihael 

vanzare Mihaleea Daniela 

eumparare Elena 

janina.pascanu
Highlight



41,54 Contract de Mihalcea Daniela 
Apartament 2015 100 % 

m2 donatie Elena 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
l) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iarîn cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehiculc/nutoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculării, potrivit legii 

' Natura Marca Nr. de buciiţi Anul de•fabricnţie Moduldeaobiodii,! 

Contract da vanzare 
Autoturism Dacia Logan 1 2010 

cumparare 

\ 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de curo 

( 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării. 
-

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instriiinnte Îo ultimele 12
luni 

f �a tura bunului iostriHnat Data Persoana catre care I 

înstrăinării s-a instrliinat Forma înstrilini'irii Valoat�1 

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv
cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate. 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
· 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

09/05/2021 

o 

o 

Semnătura 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul MIHALCEA O MIHAEL ................................. ,' ................................................................................................................... .

având funcţia de 
CRED - Expert Zonal Evaluare Finală 

·······························································································································

Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR l 

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

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

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

1. Asociat,sau actionar 111 societilti comerciale, companli/societilţi naţionale, instituţii de cre(Jit, grupuri de Interes economlc;p"ecum şl\membru
tn nsociatil, fundaţii s!u alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Cnlitnten detinutii 

Nr. de pilrti sociale Veloarea totali a pilrţilor 

I- denumirea şi adresa - sau de actiuni sociale şi/sau a actlunllor 

' 

2. Galitatea de•membru în organele de conducere, administrare şi control ale societifllor comerclale,•ale regiilor autonome, ale comeanlllbt/
!lcietiltllor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes economic, ale asoclafillo11 sau fundaţiilor ori ale altor orpîîlZ!_III

neguvernaffill!ntale:
--

Unitatea 
- denumirea şi ndresn -

Calitatea detinutai Valonren beneficiilor 
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o 

I) 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 decfară 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

09/05/2021 

o 
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