
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, TĂNASE MIRA MONICA , având funcţia 
de Consilier achiziţii 

CNP 

 

la Ministerul Educaţiei , 

domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familian deţin următoarele: 

o 

* 1) 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.

-

Anul Adresa sau zona Categoria* 
dobândirii 

- - -

Cota-
Suprafaţa 

parte 
- -

Modul de 
dobândire 

' Titularu11> 

- -

* 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

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

l Anul Cota- Modul de Categoria* 
dobândirii Suprafaţa 

parte_ dobândire 
Titularul2> 

1 1996 99,79 mp 68,71% Cumpărare 
Tănase Mira 
Monica 

31,29% Partaj Tănase Ionel 

I 1996 13,38 mp 100% Moştenire 
Tănase Mira 

Adresa sau zona 

 

Monica 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie. 
*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. 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 

-

2enerator d.e 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 

� - ,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 Semnătura 

29.04.2021 

o 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul 

de 

Tănase Mira Monica , având funcţia 

CNP 

la Consilier 

achiziţii , domiciliul 

DIRECŢIA ADMINISTRA TIV ŞI ACHIZIŢII 

 

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

i 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
1 de interes economic. orecum si membru în asociatii. fundatii sau alte ori!anizatii nesru:vernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

I 

Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale şi/sau 

( 
- denumirea şi adresa -

- acţiuni a acţiunilor 
. I. 1. ..... 

- - - -

- - . -

. - - -

. . - -

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
1 ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 

de interes economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii nesruvernamentale: 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... 

- . -

- - . 

C - - -

3. Calitatea de ·membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale
3.1. ..... 

-

. 

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor oolitice. funma detinută si denumirea partidului oolitic
4.1 ...... 

-

-

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitii·ii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat, local
şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
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• 
Jmlitutia 

Proomapin 
5.1 Bereficiarul de CXll1lnrt numele, 

contra.:tan1ă: 
careafust Tip.Jl 

A B C 
pm.nnele'ckrumireaşi a:lresl demnnireaşi a:lresl mminţm rontroctului 

controctul 
Titular . .......... ·-· 

- - - - - -

Soţ/soţie ............... 
- - - - - -

RLrle de gialu1 1n ale titularu1ui 
............ - - - - - -

Societăti CXJlllffi:Îa]e'Pei�fizică 
autorizată' AsJciatii fimiliale/
Cabin.;eirxlividwle,cabirete 
� maăti civileporesicmle 
S:11.l mdăti civile i:roresimale ru - - - - - -
rasp.nme limitată care� 
poresiade�Organi2'aţii 
�Ftm:lapi/ 
.. • ••71 .

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, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

29.04.2021 Tănase Mira Monica 

; 
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