
DECLARA TIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de director 

Petrovici Merima Carmen , având funcţia 
Unitatea de Implementare a Proiectelor Finantate din 

la Fonduri Structurale 

CNP  

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.

I. Bunuri imobile

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

Adresa. sau zona 
� � � � � 

Categoria* 
Anul 

dobândirii Suprafaţa
Cota-
IP&rte 

Modul de 
'Fitulaîru.11) dobindlre. 
-

Petrovici 

' 

1/3 Contract 
3 2008 2100m2 vânzare-

Merima Cannen 

2/3 cumparare 
Ionescu Dănuţ 
Paul 

 
3 2011 250m2 concesiune 

Petrovici 
Merima Cannen 

* 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. 

Aclfesa sau zona Categoria* 
Anul 

dotiindiffi - -
Suprafaţa

Cota- Modul de 
11ftulaful1)parte dobindire 

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

*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. 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director 

Petrovici Merima Carmen 
la UIPFFS-ME 

, având funcţia 
' 

CNP  
 domiciliul 

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

-

1. Asociat SJ!I! acjionar la-societiţicomerâale, companii/societiji naj:lonale, Instituţii de credit, grupuri de
interes economic.. urecum si memf>r.u în asociatli. funaatll sau alte or2anm1ii nffll:vernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

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

2. C�tat� de membru în organele de conducer.e, administrare şi control ale societiţllor- comerciale, ale
r.egiilor- autonome, ale companiilor/societiţilor naţJonale, ale iil.stifutfi)or de cremt; ale grupurilor de interes
economic. ale asodatmor sau fundatfllor ori ale altor onianizatli nnuvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

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

3. Calitatea de membru în cadr.ul asociatillor profesionale si/sau sindicale - - -

-
-· 

-
-

3.1. Asociatia Jumalistilor si Formatorilor în Comunicare

4. Calita� 4e membru în organele de conducere, dministrare şi control, retMbuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice. functla detmută şi aenumirea partidului politic
4.1 ••• ,., 

5. Contracte, inclusiv cele ae asistenţi juridică, consultan� şi civile, obtjnute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mand@telor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul ele stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar: -

1 
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5.1 Bmdiciarul decmtract numek; 
Jml.lfilde'denmireaşi ooresa

TJtular 

SaţlllJ!ie ............ -

�degnwl Jl) ale titularului 

Sociaăţicxmaciak,'Penmnăfizică 
autcma1ă' Asxiatii firniliale/Cabinere 
;...,i;.,;,1, .,,1,. cabinde isx:iate s:x:ielăti Ila.I& y � ) ' 

civilepoosa,alesaumaăţicivile 
pofusirnalecu iăsp.nrlre limilală care 
�i:mfesiadeavocat/QgaDzaţii 

''C.-.J....:!/ .. ---'-::'2) TlP!JI- '�• '• l"WJ.Ji:W.V � 

Jnc;tituţia 
<Xl1lra:mn1ă: 
denmireaşi 

adresa 

Prtx.murapin 
c:areaia;t: 
matiritat 
cmmr:lul 

TlpUI 
<Xlindului A 

1 > Prin 111de de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

B C 

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. 

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

........••.••••.•.•.•••.•...•........ 

2 




