
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata T ANASE STELUT A, având funcţia de CONSILIER, la Ministerul Educaţiei, CNP              
, domiciliul stabil în             , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, 
declar pc proprie răspundere că Împreună cu familia 1> 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.

Anul Categoria* dobindirii 

1 2003 

Adresa sau zona 

1 2003 

,' Cota-Suprafaţa 11 
pafte

3,3 ha 3/4 

2 ha 3/4 

Modul de 
Titularul1> 

dobândire 

SUCCESIUNE 

SUCCESIUNE 

* 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 menţionea?..ă, în cazul bunurilor proprii, nwnclc 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 51ţu zona Catego�* Anul Suprafaţa Cota- ModuJde ntu1aru12> 
dobândirfi uarte dobândire 

 1 2003 3/4 SUCCESIUNE 

* 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. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marea Nr. de buciti Anţd de fabriqtie 

1 

Modul de aobindire 









5.2. SoVsoţie ---

- -

6.1. Titular _,,,/ 

6.2. SoVsoţie { -

Cine a realizat venitul 
t Serviciul prestat/obiectul Venitul anual ' 

a.enerator de venit mcasat 
��-

7 .1. Titular 

(�-
--

"" 

7 .2. SoVsoţie \ 
I 

/ 
. 

7.3. Copii 

-

-

8.1. Titular _,,,,,,,--_,,,. 

/ 
1 8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii "-----
--

--
--

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

Data completării 
Semnătura 

12.05.2021 

5 



I • 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata T ANASE STELUT A, având funcţia de CONSILIER, la Ministerul Educaţiei, CNP  , 
domiciliata in                  , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societiti naţionale, instituţii de cfedit, grupuri de 
interes economic. nrecum si membna în asociatii. fundatii sau alte omnizatil nesmvemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni si/sau a actiunilor 

1.1.. ... -- �--

----·-
----

--·-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administnlre şi control ale societă{ilor comerciale, ale
r�or-autonome, ale coJN>aniilor/societiţllor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor ae interes
economic. ale asociatiilor sau fundatlflor oii ale altor o. . ::: neRuvernamentale:

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

- -----

, 

.•----·-

,-----

3. Calitatea de membru În cadr,ul asociatiilor nrofesionale -;.usau sindicale
3.1 ..... 

"'C 

J 
-

------
--· 

c --·

4. Calitatea de membru· m organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul nartidelor nelitiee. funma detinutl si denumirea nartidului nnlitic
4.1 ...... 

- :..-� 

-- ... 

c-::. ---

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării func:ţiilor, mandatelor sau aemnitiţilor.,publi�e fîilanţate de la bugetul de staţ local şi din fonclun.
externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
maioritar/iilinoiitar:

s.1 Bereficiarul re oontra.:t lll.lmt'; h;tituţia Prmwapin TJJU 
cmtra.iantă: careabt A B 

JR'llLl[ree'cknmireaşi�
dnonirea si 

. romoctului 
"" 

1 



' . 

Trtular ........... ·-

SoV�-···········-

Rireck: gaid JllaJetituJaului 
............ 

Societf4i ccnnciale' Pelnmă fizică 
auaizaă' �familiale'Cabinde 
irdividwl� abirr.teiwciate, � 
civilepofe;imale !W� civile 
pole;icmlerutăsp.mre limi1alăcae 
�ărrofesareID/OC'.1/� 
rlPOI- Fm:latii/ A<YY'iali;2) , 1,u g - , 

atesi 

.. _____ 

cxnra:tul 

� 

-�

,,,,/ 
/ 

I 

-
--i-

1 > Prin mde 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 
8 - 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 

12.05.2021 

2 




