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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul RĂŢOI M. CLAUDIU-MJUUUS 
••••a• e ••a• a a a■■■■■■■• a■■■■■■■■■ • ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■•■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■• ·•• i, ■■I■■ ■ •• ■■■•■• ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ t ♦■■I■■ 

nviind funcţia de 
Ofiţer verilicare proiecte - Consilier 1A (Direcţia OIPOCU)

Ministerul Zducatiei Nationale, Bucuresti, SZC�OR 1 

la .................................................................. ............................................................................ .

CNP I                    ,domiciliul ............................................ . 
 

...................................................................................... ............................................................. , 
C'unoscând ,,�vederile art. 292 din Codul 11enal 111ivind rnlsul în declaraţii. declar pe 11ro11rie riilî1mmlcrc că im11reunii 
cu fllmilia1 > deţin urmitonrclc: 

O • 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii a!laţi în întreţinerea acestora.

o 

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele a nate în alic ţări.

Adresa sau 7.ona Cateuoria* Anul 
SupnuataddMndhil 

2020 413 m2 
 
     Intravilan 

Go�-p�rte Modul de tlobAndire Titularu11 > 

Contract de 
Bi.ţoi M. Claudiu 
-Marius

100 li vanzare 
Răţoi M. Diana 

cumparare 
Petruţa 

• Calegoriile indicate sunt: O) agricol; (2) forestier. (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alic calegorii de terenuri extravilane.
dacă se ană în circuitul civil.
I) La "Titular" se menţionează, în ca.tul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul). iar în ca.tul

bunurilor în coproprietate. cola-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele anale în alic ţări.

Ad�a uu 7.ona Caleaorla* 
Anul 

SUpnar•ta Cota-partu Modul de dobiiltlire TitularuJ1l :.icihindtrit 

Contract de 
Bi.ţoi M. Claudiu

2000 49 m2 100 li vanzare 
-Marius

cumparare 

     Apartament 

Pagina 1 din 7 



o 

o 

Răţoi M. Claudiu 
Contract de 

Casa de -Marius
2020 144 m2 100 ia vanzare 

locuit Răţoi M. Diana 
cumparare 

Petruţa 

• Categoriile indicate sunt (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vncantă; (4) spatii comerciale/de producţie,
1) La "Titular" se mentioncază. în ca.tul bunurilor proprii, nwnele proprietarului (titularul. sotul/soţia, copilul). iar în ca.tul
bw1urilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

n. Bunuri mobile
1. Autoţ·chiculc/autoturismc, tractoare, maşini UJ!ricolc, şalu1,c, ial1turi şi alic mîjloucc de trum1l0rt care sunt

su1mse inmatriculării, 1,otrivit le!!ii 

Natura 'Marna Nr. tic bu�ţi Amil de fatiricaţie 
' 

Modul de dohAndlre 

Contract de vanzare 
Autoturism Ford Mondeo l 2019 

cunparara 

Contract de vanzare 
Autoturism Opel. Coraa 1 2002 

cunparara 

2. Bunuri sub formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi ele cult, colecţii de artă şi numi!imntică, obiecte
care rac ,,arte din 11atrimoniul cultural naţional sau unh·crsal, a căror vnlonre însumată de1,ăşeşte 5.000 ele euro

NOTĂ: 
Se vor mcnliona toate bunurile anntc în proprietate. indiferent dacă ele se nnă sau nu pc teritoriul României la 

momentul declarării. 

Descriere sumari" Anul itobândfiii Valoarea �rimata 
I 

III. Bunuri mobile. n cămr ,·aloare deJ>ăşcşte 3.000 de cum fiecare, şi hunmi imobile înstrăinate în ultimele 12
luni 

N atul'!l hunului in!ltiiinat 
Data 'Persoana c�tre care 

l'nnna instrllnlrii V@loiţrea 
în8triinlrii- s,,a instrlinat 

IV. Acthe financiare

1. Conturi şi tlc1,o-.tite bancare, ronduri de investiţii, forme echh·alcntc de economisire şi in,·estire, inclusi\'
cardurile de credit. dacă ,·aloarea însumată a tuturor acestora de1,işcşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institulii finnnciarc din străinătate. 
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o 

Prezenta declaraţie constituie net 1>ublic şi rii!illund 11otrMt le�ii 1>cnalc 1>cntru inexactitatea sau ci1ractcrul 
incom1llct al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

13/05/2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

:1vfmd funcţia de 
Ofiţer verificaz:e proiecte - Consilier 1A (Directia O�POCU) 

Ministerul Bducatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR 1 

la ............................................................................................................................................ , 

CNP                                   , domiciliul ......................................... ..
 

................................................................................................................................................. ' 

cunoscând 1>revcderilc art. 292 din Codul 11cnal 11rivind falsul in dt-claraţii, declar 1>c 11ro1>ric răsl)undcrc: 

o 
1. A•udat ,iau aqk,nir l11Mldelltl c1imcrdile, companil/lllU&dli na1foiiale, m1<tltuJli d11 credit; p,apuri dr lnlel'l'll m1nomlc:, precum ,1 mffllhnl
în -.datli, fuîMla!ii SAU·altc �Iii n111Uvemamentlllc: 

llnitnlrR Cnlilul<'H dl'fhnllil Nr. d<' pllrjhodal11 \' ulnnren Iuta Iii a pilrlilnt 
- drnumirni şi a,,.....,.,. - �,m de uctiuni ,..,dnlr şl/�au u ucjiunilor 

!2. c„Utatn dt- mna1l,ru în o� de conducere, ad111iril11fnln: ,1 Cflfltnll llle 1111clet111Ji,r cumerdllle. ale rqdl]ur autCJ11umc, ■le cumpllllliJor/
�lllikw najlonllllc, -•� ino;tilu1ftlhll de c:mW. •I• 1E111puri)or ilr lnlttftl econoado, ■Ir IIL'ICICbMlk..- au runclatţffor ori IM •ltnr or,tanluţli 
nca,avcrn11111mbllc: 

o tfnilatcn Cnlllalra 1lcti11uti1 V 11lonre11 h,,1.-lidilor - dl'llumireu şi udrrsu -
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o 

l) Prin n1de cit! wud11/ 1 se in!elcge părinli pe linie ascendentă şi copii pc linie descendentă.
2) Se vor declara numc;le. denumirea şi ndresn bcncficinrului de conlmct LU1de. prin cnlitntea dc!inută. titularul. soţul/

s01ia şi mdele de gradul I ob!m contrnctc. aşn cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară conlrnclele socielăţilor comerciale 
pc acţiuni la cnrc declarantul împreună cu soţul/soţia şi mdele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al 
socielăţii. indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie coniitituie net 1mblic şi risJmnd Jlotrh'it lc�ii Jtcnalc pentru inexnctitaten suu caracterul 
incom1tlet al datelor menţionate. 

Dat.a COIDJ)letării Semnătura 

13/05/2021 
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