
DECLARA ŢIE DE A VERE 

STROE V. ALINA-DELIA 
DIRECŢIA 

la EDUCAŢIEI 
CONTROL-

, având funcţia 
MINISTERUL 

, domiciliul  

SubsemnatuUSubsemnata, 

de DIRECTOR 

CNP 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familiaO 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
TitularuJ1> 

dobândire 

* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
-

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul ile 

Titularul2> 
parte dobândire 

I 











6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 

- -
Sur-sa 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 

STROE ALINA-DELIA Stroe Claudiu 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

STROE MA TEI-MIHAIL DGASPC 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
2enerator de venit încasat 

-

-

Pensie alimentară I 9.600 RON 

Alocaţie 1.988 RON 

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

Data completării 
27.08.2021 
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SubsemnatuUSubsemnata, 
de DIRECTOR 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

STROE V. ALINA-DELIA , având funcţia 
la DIRECŢIA CONTROL-MINISTERUL EDUCAŢIEI , 

 , domiciliul  

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, gropuri d
interes economic. orecum si membru în asociatill fundatil sau alte omanizatii new.vemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
I� l ......... 

2. Calitatea de membru În oi:ganele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, al
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
economic. ale asociatiilor sau fundatfilot ori ale altor Ol"l!Jlnizatii nesmvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. INCD URBAN-INCERC Membru CA 

l l.900 RON(mai-decembrie 2020) 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale
3. I ...... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuit
detinute în cadrul oartidelor oolitice. fuftetia detinuti si denumirea Dartidului politic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, 9bmaute ori aflatf
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, M!ndatelor sau demnitiţj)or publice finanţate ile la bugetul dj
stat, local şi <lin fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est
actionar maioritar/mihoritar:

,

5.1 &reficiarul de contloct rn.nrde, I Imtituţia I Prcxmura am I TIPUi Dala I Durata I Valoorea 

l



pmumele/cknumireaşiahexi 

Trtular ....••..... ··-

SoVSJ\ie ........... ·-

Rooe de gndul Jl) ale titularului 
............ 

Societăti oomertiale/Per.mm fizică 
autorizală' A.cn:iaţiifinniliale'Cam:E 
in:tividuak; albime a'U:Îa1E; � 
civile poresionale sau mefăti civile 
pofesicmlecu� limi1atăcare 
�poresiadeavoc.at/� 

- . 'Fun:latii/ A 
• .. ... 

TAJI �.. ,•-· 

c.uma:mn1ă: careabt c.uma-:t:ului romii contradului 
cknumireaşi îun:di.tiţat mma-:t:ului 

ahexi contradul 

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

tomlăa 
c.uira::tului 

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. 

Data completării 
27.08.2021 
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