
Subsemnata, 
Inspector general 

DECLARAŢIE DE A VERE 

Mitran Duţu Liana Maria, având funcţia de 

CNP 

la Ministerul Educaţiei                                           

domiciliul  

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia'> deţin următoarele: 

o 
*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. 

h' �" 

AdreŞ! sau zona 
I 

Categoria* 

3 

3 
2 

-
Aiiul 

dobândirii_ 

2005 

2021 
2021 

, 

Cota-Suprafaţa 
_parte 

2600mp 1/2 

1500mp 1/26000mp 

Modill de 1, � 
-

1· Titularul1> dobândire 

cumpărare Mitran Duţu 
Ionut Bogdan 

moştenire Duţu Dana 
Mihaela 

* 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. 

( 
*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 Categoriai! - Anuf

,_ --
dobândirii 

I 2012 

I 2021  

2 2021 

Suprafam Cota- Modul�e Titularitl2> 
parte dobândire 

88 mp 1/2 cumpărare Mitran Duţu
Ionut Bogdan 

80mp 1/2 moştenire Duţu Dana 
Mihaela 

62mp 1/2 moştenire Duţu Dana 
Mihaela 

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La ''Titular 11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

1 











( 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul pres�t/ol>iectql Venitiîl anual 
Nume, adresa generator de venit ' încasat_ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
--

-----
-

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii -----
----

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular � 

------
8.2. Soţ/soţie .---V--

-----
8.3. Copii -----

"--

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

Data completării 

J�.Ocf. 2..c;2\ 

Semnătura 

  
.....................•••..•••• 
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( 

( 

CNP 

Subsemnata, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Mitran Duţu Liana Maria, având funcţia de Inspector general 
la Ministerul Educaţiei                                

domiciliul  

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

I 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sociefilţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
intens economic, precum si membru În asociatii, fundatu sau alte oreanizatii neiuvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

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

------

,_----

-----
-

2. Calitateâ de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăfilor comerciale; ale
regiilor autonome, ale companiilor/�ocietăfilpr naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau ftindatiilor ori ale altor oreânizatii neeuverfiamentale:_

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa-
2.1. ..... 

----

----

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale -

3.1 .. ♦♦♦♦ 
-� 

----

----
r 

, 

I 

4. Calitatea de membru În organele de fonducere, administrare şi control, retribqite sau aţ_eretribuite, ,
deţinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi denumireâ partidului oolitic I
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bueetul de stat local si din fonduri

1 

I 

I 



( 

externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar I 
majoritar/minoritar: 

ProcediJaprin 
5.1 l301eiciarul deoontra::t numele, cmlrcl:tmtă: careafo!t Tlplll 

A B C 
�şiooresa dmtmirea şi ilcredinţtt cama:tului 

airesa oontra;tul
Tllllla-..... ········-

�

/'

Soys)ţie ........... ·-

vi 
/ 

Rwede graiul 11> ale titularului V 
. ... . .. . .. . .

/ 
Sociefăţkomen:ele'PelSal'lă fizră / 
aii>ri2afă/ Asoc�i familiale/Cabinete 

Lindividuale,cabinefe� societăp 
civileproÎ3Xlale sau soc� civt1e 
ţroi:sionale cu rac;puroae limfalăcare 
clesîş:eăpro�dema:at/��i 
lll2J'ffl'Ulllenlale/Fllldooi/ Aroc�? 

•> Prin rude 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 l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 

Q 
C - Valoarea totală a contractului

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

Data completării Semnătura 

.. .!�.:.Qf...:.?5:.� ..... ........  ............ .. 

2 




