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DECLARAŢIE DE A VERE 

SubsemnatuVSubsemnata, __ SOFONEA IONUT- NICOLAE. _____ _ , avind funcţia 
de EXPERT.____ la MINISTERULEDUCATIEI. ____ _ 

CNP  , domiciliul  
_______________________ _
cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie rispundere 
ci împreuni cu familia1> deţin urmitoarele:

• 1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia 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 

dobindirii Suprafa�
Cota„ 
parte 

Modal de 
Titillar.uJ1)

doblndfre 

• 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, nwnele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nwnele coproprietarilor. 

2. Clidiri

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

.Aafes!l sau zona Oategoriaţt 
Anul 

Suprafap 
Cota- Moclulde 

Titubţrul2> dobinaliîi uarte aoblndire 

1 
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I 11 S)!na v,nitului: " Semciul prestat/obiectul 'Venitul@iiuşl Cine·• realizat venitul 
! Nume, adresa eenentor de venit încasat 

-

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 

8.3. Copii 

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

Data completării 

·············· 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, SOFONEAIONUT-NICOLAE , avind funcţia 
de ----'EXPERT ____ _ la MINISTERUL EDUCATIEI 

----

CNP 1890916510044 ' domiciliul Str. Belsugului nr. 8, Bloc Kl2, Se. 4, Et. 3, Ap. 14, 
Mun. Calarasi, judetul Calarasi. ______________________ _ ,
cunosciod prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la socletiţi comerciale, comeanWsodetiţi naţionale, fmtltuţil de credit;. grupuri de
Interes economic. precum sf membru în asodatili faoilatii sau alte onanizatii nHUvernamentale: 

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

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

2. Calitatea de membru în organele ile conducere, •�minlstnre JI control ale socletiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companillor/socletiJflor n�ţiooale, ale instituţiflor de credit, ale gr.u_purilor de interes
economic. ale asodatillor sau fundatiilor ori ale altor. onanizatii newvernamentale: 

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

3. Galltatea de membru în cadrul asodatiilor profesionale sUsau sindicale
3.1. ..... 

4. Calitatea de meliîtiru în organele de conducere, administrare fi control, retribuite sau neretribgite,
detinute în cailnd partiilelor 1>0lltice. functia detlnuti sf denumirea partidului politic 
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, coasultan� şi civile, obţinute ori aflate
in derulare in timpul exerdtiril funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor, publice finanţate de la bugetul ile
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu sodetitf comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actlonar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de<Dil3:t IUl1ele, 

I 
Jnc.litutia 

• • • I WTIÎIAI. şi ackesi mdladmiă: I Proomapin I T� careafa.t <mllil:luJui 

1 

Oia 
îrdmii I =1lui l 

Vabirea

tctalăa 

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight
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TJtuh' ............ -

�············-

Rwedegrcdil1)aJetitublului 
............ 

�wnaciab'PaD.ăfizică 
aulcmatăf � fumiliale'Otbinde 
irxliviwale,ctinele!Slciar, � 
ciwepoisimaJelal!DlCIDlicivile 
puisirulleairapnlerelimitalăcare 
_J ,. � pofi:siadeavocat/ Qgaiimpi ,,-,;.._na 

. ·- . - A ·'li 
� -

denmirea� mam$1l arimdului 
ooresa anra: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,
sotul/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/sopa şi rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnitura 

·······················
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