
DECLARA ŢIE DE A VERE 

OPREA GEORGIANA ALEXANDRA 
MINISTERUL EDUCATIEI OI 

, având funcţia 

, domiciliul  

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector de specialitate 

CNP                

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) 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 Categomaf' 
Ailţtl 

doliindirii 

- - -

Suprafa� 
1• to�

par.te 

- -

I M'od\tlde 
1iihilarul1

>
dobindJre 

-
I 

-

, 

-

• 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. 

Adr.esa sau zoni Categoii�� 
Anal 

Sqpr-afaţa 
: c;!ota- � Modtilde 

11.'itl,llarul2> 
, clobindirii, ' I parte aobân<lli:e 

' 

-
- - - - -

1 











6.2. Soţ/soţie 

' 
Sursa· venitului: Ser.viciţ_l] prestat/ol>lectql Venitul' anual 

€ine @ �nz.t venitul 1, 
Nume. adl!esa eene:rrator cle_venit j �.incasat 

--

7. Venituri din premii şi dinjocuri âe noroc

7 .1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8 .1. Titular
I 

8.2. Soţlsoţie 

8.3. Copii 

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

o 

Data completării 

12.05.2021 

6 

Semnătura 

 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, OPREA GEORGIANA ALEXANDRA , având funcţia 
de Inspector de specialitate la MINISTERUL EDUCATIEI 

CNP ________ , domiciliul 
  

' 

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

1. Asociat- sau· acţionar- la societiţi1 cometciiţle, compaftii/societip1 .n�ţjoniile, mstitujil' ele cr.ediţ, grupuri de
interes economtc. DrCM?UDl' si.membiiu,în asociatii. 'fuildatli sau1•alte omanizatii 1n•vemam:entale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1.. .... 

' 

2. Calit@t�� (Je membrg 1n. organele de conducen, �dminiBtrare şi control. ,ale socie�1ilor. comerciale, ale
.regiQor. autonome, ale comp1;1niilor-/societiţjlor, naţ!onale, ale 'instifuţiil9r. ae credit, �e gmpurilor de interes
economic. ale asocianllor. sau, fundatillor ori·ale altor onranizatii,neiruvemanientale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1. ..... 

3. Calitatea, de membt.u în cşdrul1,asociatiilor. profesionale si/sau sinmeuţle J 

3. I. ..... 

) (.'------------------

4. Calitatea de membr:u în or.g@nele de cond-gcere, aaministrare şi controt !remibuite saw neretribuite,
de ute în cadml · i aenumirea atitidwui ollfic
4.1 ..... . 

. 5. Contracte, incl1ţ5Tv .cele de ,asistenţi jwiclicf; consultanţă juPidic,, consultan,ţJ, şi civile„ obţinute ori aflate 
in der.ular.e în ·fim.pul exercidrii funcpilor, mandatelor sau demnit4filor- pul>lice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri eiteme oJ!i incheiate cu socieflfi comerciale cy c@pital, ae stat sşu uncie statul este 
ac_ · onar ma or.itar-/mmo'ritar.: 
5.1 &n:ficaul d::wmax rande, 
nA'lllrrAl>laenumirea • ooresi 

� 
oonlJa:mntă: 

Pnnrlurapin 
careab:it 

1 

Tlpli 
c:mtr.dului 

Daa 
îrrheierii 

DlJata 
conlra:tului 1otalăa 



Trtular ........... ·-

ScJVs:,ţie ........... ,_, 

Rixle de gra:lul 11> ale titularului 
············ 

&x=ietăticaneroale'Pem:mlfmcă 
aulaizală' A<mapifimiliale/ Cabirefe 
in:lividwlt; cabirft aco:a; metăli
civile poresanaleSl.1� civile 
poresicmlecu� limitată care 
�poresiadecINOCat/Qgani2atii

� . 'Fl.lldalii'. A 
• ··"' 

denumirea şi îrcedinta <mtra::IUlui 
OORSl cmra::tul 

Q 1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

oontra:tului 

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 
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 declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentiooate. 

o 

Data �ompletării 

12.05.2021 

........... ��··········· 

2 

janina.pascanu
Highlight


