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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, PODARU ANDREEA , având funcţia 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

de INSPECTOR PRINCIPAL 
Direcţia OIPOCU-Serviciul Implementare Asistenţă 

la Tehnică 

CNP 
 domiciliul 

I 
.aoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că Împreună cu familia•> 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.

Anul 
Categoria* 

dobindiril 

3 2012 

Adresa sau zona 

- - -

- - -

- - -

Suprala� 
- -

3000 mp. 

-

-

-

c� 

oarte 

50% 

50% 

-

-

-

Modul de 
dobindire 

TitularulO 

Podaru Bogdan 

cvc 
Marian 

Podaru Andreea 

- -

- -

- -

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

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

2. Clădiri

t 



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

ÂDlil Categoria* ilobândirll

1 2010 

Adris,! sau zona 

1 2010 
-

-

-

.-r-. . � """ 

Suprafap 

96,83 mp. 

46,32 mp. 

-

-

�Cota-: 
parte 

100% 

100% 

-

-

Modul tle Titulşryt1> dobândire - -

cvc Podaru Andreea 

Podaru Bogdan 
cvc Marian 

- -

- -

I' -- Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bociţi Anul de fabricaţie Moillil de dobândire 

Autoturism Fiat Doblo 1 2008 CVC-titular Podaru 
Boedan Marian 

Autoturism Hyundai i30 1 2011 CVC-titular Podaru 
Bo2dan Marian 

Autoturism Opel Meriva 1 2015 CVC-titular Podaru 
Andreea 

C 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. 

-

Descriere sumară 

-

-

-

- ..__ 
-

11--
Anul dobândltB Valoarea estimati 

-

- -

- -

- -

2 









- -- -

Oiiie a reali2�t venitul 
� 

Sursa 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 

�.,daru Andreea 
Agenţia Naţională pentru 
Plăti şi Inspectie Socială 

8.2. Soţ/soţie -

8.3. Copii 

Podaru David Andrei 

Podaru Amalia Ioana 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
sz:enerator ae venit încasat 

-

- -

- -

- -

Stimulent de inserţie 4.906 lei 

- -

Alocaţie de stat 2.017 lei 

Alocaţie de stat 2.017 lei 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 
Data corn pictării 

17.05.2021 

........

 

 ....... . 
o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, PODARU ANDREEA , având funcţia 
Ministerul Educaţiei - Direcţia OIPOCU- Serviciul 

de INSPECTOR PRINCIPAL la Implementare Asistenţă Tehnică 

CNP  
 domiciliul  

' 

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

! U. Asociat sau acţionar- la societiţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii ae crediţ, grupuri ae i
interes economic. ,orecum si membru,in asociatiL fundatii sau alte onzan.izatii n�vemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

î - denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
1. I. S.C. P.D. Media Sales Shop S.R.L. Actionar 5% 1 O lei 

2. Calitatea de membru în organele ae conduce� administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grt!purllor de interes
economic. ale asociatiilor sau funtlatiilor ori ale altor 01'2anizatii nei:mvernamentale:

Unitatea I 

- denumirea si adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

• 

I 

-'• Calitatea de membru în cadrul asociatlilor profesionale si/sau sindicale 
-

-

3.1.. .... NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, admlbistrare şi control, retribuite sau neretribuitt;
dednute în cadrul partidelor oolitice.. funcda dednuti si denumirea nartidului oolitic
4.1.. .... NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi jundi� consultanţi şi civile, obfinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finan�te de la bugetul de
stat, local şi din foniluri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu ca_pital ele stat sau unde statul este
adionar maior-itar/mi11oritar:

1 



Instituţia Prcntluaprin 
Ddta Valoorea 5.1 Beneficiarul ele conna:t: numele, contractantă: careafts Tip.ii îocheierii Durata totală a pnnmelddenurnirea şi oore;a denumirea şi încredinţat contra:tului contta:IUlui contra::tului contra:lului 

ooresa contra:tul 
Trtular ........... ··- NU ESTE 
CAZUL 

Soţ/�·-··········-

Rudecle grooul 111 ale titularului 
............ 

Socidăţi comerciale/ Per.milă fizică 
autori2a1ăl Nroaţii fiuniliale/Cabinete 
iooMduale, aibindea<ttian; sociâăţi 

I �pofusionale � societăţi civile
�lesionale cu raspurdere limimtă care 
desfruµuă proresiacle avoca/ �i 
neeuvemamentale/ F urmtii/ Mx:iatii21

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. 

o 

Data completării 

17.05.2021 
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