
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier I A 

CNP  

DECLARAŢIE DE AVERE 

PĂTRA Liliana -------------- , având funcfia 
la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

, domiciliul  
 ________________________________ _ 

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

( 

*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

O 
I. Bunuri imobile

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

-

Anul 
Adresa. sau zona Categoria* dobândir.ii 

3 2018 

3 2018 

Cota-
Supr-afaţa. pante. 

1.500 m2 1/2 

l.000m2 1/2 

Moc1u1ae 

dobândire m1tu1a:ru11> 
j -

BEREŞ Gabriel 

Moştenire -½ 

P ĂTRA Liliana 
-1/2
BEREŞ Gabriel
-½

Moştenire PĂ TRA Liliana 
-½

* 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-esş sau �ona Anul · Cotm-
Categori3* dobâildirril

Supiafaţa 
. ante 

1 

.Modul.de 
dobiftdire 'llijul�niJiJ 



PĂTRA Valentin 
Contract de - ½ 

I 1999 70m2 1/2 vânzare PĂTRA Liliana 
cumpărare ½ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La "Titular11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

C II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

.. 
I
r -· - -

Natur.a Mar.ca Nr.. de buciji Anul de fşbricaţj.e Modul de d'obindire 
- � � 

Autoturism DACIA 1310 1 1999 
Contract de vânzare 

cumpărare 

Autoturism DACIA LOGAN 1 2010 
Contract de vânzare -

cumoărare 

,_ 

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 euro 

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

la momentul declarării. 

- - - � -

Descmere sumari Anul aotiindiffli' ValoaEea esti,!nafi\ 
- - - - - � ,_ - . 

2 



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

Natu� bung.)ui Data Per,soana cJtf.e care s-a 
' 

Tomna 
înstr.ăinat instnmini_ îiistr-iiîiat înstriinlr.ii ;V,âloare@l 

- - - - -

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 

O NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

li Instituţia, c�e A adibinisfr.eazi 
- - >. 

Tipul* Valuta1 Deschis în •anuî Sold/valoare l)�. zi 
- � -

1 RON 2020 72.753,89 RON 

si adresa acesteia 

*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului.fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

..Emitent titlu/socletştea_ în care11er.soana este 
llipul* 

Numlr. de fitlufi/ 
Valoareaitotalf :Ja. � 

,action�� sau -asociat/6.eneficia·r de împrumut 
-,_

cota de,par.ticmaiie ' -

3 

I 







5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

One.a realizat venitul 
Sur.sa venitului: � 

,,,. Nume, ,adresa, 
- - -

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 

' 3 C ..li. . opu

- -

� 

Se1Mci!II 'Plfestat/oblectul 
2ener.ator de venit! 

-

- -· - ;;:; 

_1 

-- -

-

�enitgl anual 
lncasatl 

-

- � - ' 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

12.05.2021 
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SubsemnatuUSubsemnata, 
de Consilier I A 
CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

P ĂTRA I. Liliana , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

, domiciliul  

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

1. Asociat sau �cfîonarr lai societăţi comerciale, companii/societlp �ţi.onale, •institujiî 4e �dit., gw_pulli d
'interies economic. precum si.membr.u în asociatii. fandatli sau ·alte Ol"Ranfzatit_nemllemamlntale:

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

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

r 
._ 

1. Calitatea ae membro în Ollgaîîele de conducer.e, administr.@a;e şi control ale societifilb11 comer.ciale, al•
r.egii.lor autonome, ale compaliiilor/socie�ţilor naţionale, 3le instituţiilor ae cl!edit•, @le grupumlor. de inter�
economic. ale asociatiilor sau fundafiilor or.i ,ale altor- ol'l!anizatii netruver.namentale: .

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

3. Calitateş1 de membru în cadiatl asocia@or,l!tiofesiona1e şi/sau sindicale
-

' 
( 3 1 C I . I P 'h l ·1 d' R .. oeam s1 o om or m omama 

4-. Calitatea de membru în or,ganele de conducere, administr.are ii control, rembuite sau nei-etribuite, de,pnlif
în cadrul oartidelor oolitice. functia detinutl si denumirea.oamdului politic 
4.1 ...... 

5. Contrijcte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţJjur.idici;, consulb!htl şi civile, oojbi!lte ot.i -afla'•
în derulare în tinipql exercitir.ii'funcjlilor, mandt\telor- sau deîiinitfţilori publicefinanţate.ăşllmbugetul de sta
lo�l şi din .f ondur.i exter.ne ori încheiate cq societiţi coînerci@le cu capit@l de stat Sal! und_e statul ţste acţiom
maJoritar/minoHtar.: - - - •

5.1 Bereficiarul de oontra:t numele, 
I Institutia Procmura?in I TlpJI Dala 

1=w 
VaJoorea

. - ' �si adresa cordJoctullă: careafiN I caitra::tulw h:h:ierii tomlăa 

1 



Trtu1ar ...............

Soţl&:>ţie ............ _ 

Rwede gradul 11> ale titularului
+ ♦ ♦ • • •• • •• • •  

Socielăti canen:iale'Pmmmfizică 
autori2afă/ A!ooatii mmiliale' Cabineteiooividuale, cabinde� 9JCietăţi
civile poresionale !ml� civile 

resiona1e cu� lirni1alăcare 
Oirş:aăJXOresiadeavocm!Organi2aţii

-
. 'Fundatii/ A 

• •• .,.. 
nf'OI ,�,,- • 

denumire-aşi încredinţat oonna:tului controctuluiooreSi contra:tul

1
> 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 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 declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

12.05.2021 

2 


