
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, Stancu Rodica, având funcţia de consilier superior, la Directia Generală 

Învăţământ Preuniversitar, Serviciul Strategii şi Politici Publice, CNP             , domiciliul 

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

împreună cu familia1> deţin următoarele: 

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

Q I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zoil� �tegorbj* 
Anul SuP.rilfaţa Cota- Moautae Tltularul1> 

aobinc11rii 1Darte dotiindire -

I L--=> 
I 

I r l
i ' 

I 

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
Qavilane, 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. 

Categoria* 
Anul Sgprilfaţa Cota.- Modul de TituluuJ.2> 

aobinclirii parte dobinalre 
Adresa sau zona 

 1 2003 55mp 100% cumpărare Stancu R. 

1 2016 65mp 1/2 mostenire Stancu R. 1/2 
Munteanu P. 1 /2 

1 











8.1. Titular 

--

1 8.2. Soţ/sotie 
7 

8.3. Copii Georgescu Lelia Elena Alocatie copil 780 

Georgescu Lelia Elena Bursa elev 1700 

Georgescu Lelia Elena 
Pensie intretinere 

1200 

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

o 

o 

Data completării 
05.05.2021 

Semnătura 

. 

6 



o 

Subsemnata, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Stancu Rodica �5'-4'/dj având f unctia 
de Consilier superior la 

CNP        , domiciliul 

Serviciul Strategii şi Politici Educaţionale, DGIP - ME 

 

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

1 

1. Asociat �u aqio�r Ia socie�ti co�ercitde, c9mP!IJliilsocieţiji naţionale, instituţii de creilit, grupuri de
interes economic, precum si memtiru În asociatfL funaatil sau•alte omanizatii netruvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală
Unitatea Calitatea deţinută sociale sau a părţilor sociale

- denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a 
! actiunilor

1.1. 
.-

� 
L,J 

-----
I 

--

--... 

2. Callqatea de membru în orpnele de conduce� administrare şi control'ale societiJilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companillor/societijilor naţionale, ·ale instituţiilor de credit, �le mpJ!lilor a,
interes economic. ale•asociatiilor sau funaatiilor ori ale altor on:anizatii neeuvernamen.tale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 .. , ..• 

- ---

-... 

3. Calitatea de membru în câdrul asociatiilor ,nrofesionale si/sau sindicale
3.1. ..... 

-

4. Galitatea de membru în orgaiaele ae conducere, a4ministrare şi contro.I, retribuite sau neretriliuite,
deti.aute în cadrul nartidelor.nolitice. fimc:tia detinuti li aenumirea 'nllr.tidului nnlitic
4.1 ........ 

-

---
-

5. Gontracte, inclusiv cele de asistenţi juridi� consultau� jurl�i� consultanţi şi civile., obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de �
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu socletiţi comerciale cu capital ele stat sau unde
statul este actionar maiorltar/minoritar:
5.1 Berefi:iarulde<mtrai: 11.lmdt; I lh<fit.M I Ptw.rl.uamn I Ttrul nita I Durala I Valoorea 

1 

i 



C 

o 

penumele'cin.ttnitmşi � 00l111âllllă: careafcs corJlra.jlJ]ui iocreierii contrcnu1ui 'i:cknnnireaşi mcredinţat a:ma::tului 
ooresl contra:tul ui

TJtular ........... ·-· 

---- t 
� ............_ 

----f ----
Rudede gradul 11>aletitularului ------

-

.... ......... 

�
Societăti canerciale'� fizicii 
autaizaăl � familiale'Cabime 

... 

imividuale, cabindearome, !lX:ielăti ---

ci\,ileJlOresÎcnlle�� civile
pufisooalecu � limitalăcare 
�pofesi1decNC'Cit/� 
,_,,_ , - Ftn:lativ A&x:iaţit2> 

1> Prin n,de 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 ş i  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. 

Data completării Semnătura 

0S.0S.2021 

2 

-----




