
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier superior la 

CNP 
 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

TEODORESCU ELENA CLAUDIA , având funcţia 
Ministerul Educaţiei , 

d 
.. 

1
.  

, om1c1 m 1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 > 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.

4.areu �!I z�!)a �t�orla* 
ÂDul 

�otiânâiffi 

---

------
--

-------

,Sqprafat! 
Cota-

:parte 

L----
i------

Modul de 
Ulttilaf1ll1) 

aobâ.Qillre, �. 

- I

--

.

* 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. 

Oategoriatr 
Knw Supfafafa 

@ota:- Moaulae 
!DtulşruLZ) 

do"bâncliiil uarte clo6ân� 
Aafe53 sag zonş 

1 2008 76 mp cumpărare 
Teodorescu E 
Claudia 

-

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

I 











Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venityl anual 
_ Nume. ailresa generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

� __,? lj 

7.2. Soţ/soţie 
-----

___.

-------
7.3. Copii -----

,--

\.. 

8. Venituri din alte surse
- -

8.1. Titular ---

8.2. Soţ/soţie I 

------

8.3. Copii ---i.--- I 

\._ 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, TEODORESCU ELENA CLAUDIA, având funcţi a 
de Consilier la MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CNP                , domiciliul 

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

1. �iat s�y l!Ctionar la s�ietiti comerciale, companii/societăţi naţional� instituţii ae creilit, grup.uri (Je 
mteres economic. precum,sl membru în asociatii, funaatii sau alte oraanizatii neeuvernamentale:

Nr. de părţi I Valoarea totală a 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

----

-----

2. 0alltatea de piţîijtirg ,in otganel� 4� conilycere, ailministrare şi control @Ie so_cieti!ilot comei:ciale, ale
regiilor. autonom-;, ale co�Ranillor/80$;iţti«Ibr iîJ)jlonâl� t:Je ffistit.!ltJili>r de crecliţ, @le �_1!.Yrtlor a� iQtel'es
economic. ,a(e.asociâtiilor sp •ftmaafiilor ofii ale altor orean'k.ffi nelluvernamenttile:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2„1 ••.••• 

� � 

------

,,,--
--.. 

3. Calitatea ae Iifembru în cadrul1asociatîilor.nrofes1onale s1/sao sinaicale
3.1 ...... 

� 

------
-

� 

-----

4. Salitatea de inemoiu în organele de coiiagce� 4L_diiililistfare şi colifi'Q.l, tetnbuite 53g nereti;bnittt,
deffinrte în ca6rul1>âffiţlelor ... nolitice. functia âennufl"si aeuuliiir� partiftillui',p'olitic
4.1 ...... 

-

.-

----

S. Contracte-1 inclusiv cele ae asistenţă juriclică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exer�ffi fyn�ilor, mandatelor sau aemnitătilor publice finanţate de la bugetul ae stat, local şi din fonaori
,externe oii îiicheiatţ cy sociefJţi comerciale c� cşpital de stat �u unde statul este .�cjionar
majoritar/minoritar:
5.1 &neficiaru1 deCCl11ra:t mnnd<; I Jnstitutia I P«xulura orin I Tru Data I Durata I Vak:m:a 

1 

I 



prenumele/denumirea şi oclresa cootra.iantă; careala;t contra:tului îocheierii contra.:tului tolalăa 
denumirea şi încrwinţat cootra.1ului cmtra:tului 

oorcsa � 
Titular ........ ... ··-

--

/ 
Sot/50\ie .............. 

/ 
/ 

Rude de gJaiul 11> ale titularului

V ............ 

Societăţi comerciale'Pasoonă fizică 

V autcxi2atăl �i familiale/ Cabinele 
iooMduale, cabinetea50CÎale, � 

� ciweproresicmle�� civile 
proresionale cu raspurrlere limitată care 
desfăµw pofesiade� �iill\ii 
neaJ\enarnen!aldFuooaliv _A.,..,,.;m;j2) 

I} Prin ntde 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. 

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

Data completării Semnătura 
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