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DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, TUTUIANU M MARIANA.________ , având funcţia 
de ___ CONSILIER____ la MINISTERUL EDUCATIEI - DIRECTIA OIPOCU 

CNP 
 

_ 
. 

, domiciliul _,

_____________________________ _ cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 

că Împreună cu familia1> deţin următoarele:

* 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.

-

Aiiul 
Categoria* 

aobândirii 

Intravilan 2008 

Adresa sau zona 
Cota-

Suprafaţa 
par-te 

400 m2 1/2 

Modul de 

dobiodire 
TitufJ!rul1>

Contract de 
Tutuianu 

vanzare 
Bogdan Catalin 
Tutuianu 

cumparare Mariana

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. 

li 

-

2. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

Ad�s�uzona 
, dobindirii 

-

s.,.prafaţa 
Cota- Modulae 

'FitularuP> 
narte dobindire 

- - - -

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 









o 

o 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

I Sursa venitului: ' 'Serviciullprestat/obiectul Venitul'@.nual
Cine @. realizat venitul 

-- - ' Nume. adresa· e:enentor de 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 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 
ŢUŢUIANU ALEXANDRU AJPIS, CALARASI ELEV 2.017 RON 
GABRIEL 

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

Data completării Semnătura 

............ 13.05.2021 ................. . 
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c. 

DECLARAŢffi DE INTERESE 

(J@1f2/� 
Su bsemnatuVSubsem nata, TUTUIANU M. MARIANA , având funcţia 
de la MINISTERUL EDUCATIEI -DIRECTIA OIPOCU 

CNP 

CONSILIER  

, domiciliul  

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

1. Asociat �11 acfionltr � societlti comerciale, companii/societlti naţionale, instituţii ae ciediţ grupuri de 
interes economic.. orecum si memtiru ÎD asociatii. fundatii sau alte onanizatii Deflllvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
- - - -
2. Call�tea ae membru În organele de conducere, administrare şi control ale societlţilor, comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor natjonale, ale instituţiilor de credit, ale gr.upurflo� de interes
economic. ale asociatlilor sau fundatiilor ori ale altor. Ol'l!anizatii nenvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

- - -
3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale -
-
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor oolitice. functia detinutl si clenumirea partidului POiitic
-
5. Contracte, inclusiv cele de asisteoffi jyiiilici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
in derulare în timpul exercit#rii funcţiilor, mandatelor sau demnltlţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societlţi comerciale cu capi�I de stat sau unc;Je statul este
actionar maforitar/minoritar:

Institupa Pltx:eduraJmt Data Valoorea 
5.1 8eneficiaru1 de cm1Ja:t ramele, a:rinrtlriă: carea� Tipul 

ÎIThei!rii Dluala tolalăa 
Jmlll11Cle'derunireaşiadresi demmireaşi hndin\at conlra:l1llui anradu]ui oontra::tului corinK:Wlui 

adresa cootroctul 
Trtular ············- - - - - - -

Soţ/gJţie ...•....•.. ·- - - - - - -

Rwede gtahd 11>atetitularului - - - - - -

............ 
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Scx:idăp anm;iale/ Pasoană fizică 
aull'.limă' A9xiapi fimiliald Cabinere 
� cabirma.cn:iar., � 
civilepobiooale Slll� civile 
pole.9ooalecu Jăsl:A.ulere limitalăcare 
clesfăş:aăprofi:siadeaVOOJt/� 

Fi ·ii Asx: ·•'J

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. 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 

.............. 13.05.2021 ...................... . 
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Semnătura 

 

 

 


