
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, SPIRIDON GHERGHINA, având funcţia de Consilier, la Direcţia Generală Învăţământ Universitar, 
CNP            domiciliul în                                     Judeţul Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familial) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Q Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adr-esa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

3 1986 

Suprafaţa 
Cota-

_ narte 

1813 m2 1/2 

Modul de 
Titula1'1111> 

dobândire 

căsătorie Spiridon 
Gheorghe 

* 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),
1 • ...r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

i 

I 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

2 1986 
 

Suprafaţa 
Cota-
narte 

200 m2
1/2 

1 

Modul de 
Titularut2> 

dobândire 

Spiridon căsătorie Gheorghe 

I 











Cine a.realizat venitul 
Sursa venitului: 

. Nume. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7 .2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

- · - -

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
tzenerator de venit incasat 

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

Data completării 

13.05.2021 

o 

6 



Subsemnata, 
de Consilier 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Spiridon Gherghina 
la Direcţia Generală Învăţământ Universitar 

��oa2j 
, având funcţia 

CNP                      , domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, gropuri dj
interes economie.. orecum si membru în asociatii. funiiatii sau alte onmnizatii neonvemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

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

I 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, �
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori-ale altor or,aanizatii nemivemamentale: 

.. 

I 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor nrofesionale nlsau sindicale
{ 3 1 . . . .... 

I 

4. Calitatea de membru în or.ganele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuit◄
detinute în cadrul partidelor uolitiee. functia detinuti si denumirea bar-tidului oolitic
4.1. ..... 

li 

1 



{ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultan� şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpu 
exercitirii funcţiilor, mandateloF sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondu11 
externe ori înclieiate cu societitf comerciale cu capital 
maloritar./minor.itar.: 

5.1 Bereficiarul de c:mtroct: J11.llTde, 
pc,umelddnmireaşi oc1resa 

Tnular •.•.....•. ··-

Soţls:,ţie ............ _ 

Rine de gralul 1n ale titularului 
............. 

Societati cotn1ciale'�fizică 
mdi'J:i2ajăl AsJciatiifumilialdCabnm 
imividmk; cabime ama1e, maă\i 
civile JIDresionale Slllgrietăţi civile 
Jmfesiomlecurasp.ume limi1atăcare 
� JIDresiade avocat/ Organizatii 

• Fwr:latii/ A • ··"' 1,1( � W III 

hsitutia Procedura p:in 
contnum1ă: caream;t 
cbumireaşi hm:tintat 

ooresa contra:.1ul 

de stat sau unite statul 

TJJll 
A B 

contraiului I 

I 

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

este actfonai 
I

C 

j 

2l Se vor declara nwnele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cwn sunt definite la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
13 - 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 

13.05.2021  
........... 7· ................. .' ... . 

2 




