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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA MARINELA, având funcţia de inspector la 
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP · _ · ~ - · ", 
domiciliul - · , cunoscând prevederile art. 292 din Coctul 
penal privind ta1su1 "in dec1araJ1t, aeclar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ..... . NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Bet1eficiarul de contract numele, 
prenumele'denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 
adresa 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

~uraprin 
carea fost Tiptil 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Da1a Valoarea 
Dwata 

încheierii totalăa 
încredinţat contractului contractului 

contractului contractuh.u 
contractul 

1 



Tiru.Iar .............. . 

Soţ/~e .......... . ... . 

Rude de gradul 11) ale titularului 
•••••••••••• 

Societăţi comerciale/Pem::>ană fizică 
autorizată/ A.s(xiaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, societăţi civile profesionaie 
sau societăţi civile profesionale cu 
răspundere limitată care desraşooră 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asocimi.) 

NUESTE 
CAZUL 

NUESTE 
CAZUL 

NUESTE 
CAZUL 

NUES1E 
CAZUL 

I) 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 modt1I de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

05.06.2020 

2 

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 
l', 

........... .,. - , ..•........•••.•• 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP . domiciliul 

sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în1preună cu 
familia 1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri -NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota- .. · .Moclul de 
Titularu:J2> • • 

d b" ct· .. oarte dobând:ire o an 1r11 . 

.. Manolache D . 
3 2018 53,68 mp 100% - Andreea-. cum parare 

sector 3, Bucureşti Marinela -
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) for~stier,· (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, sofitllsoţia, 

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

2. Clădiri -NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

. 

Adresa sau-zona Categoria* Anul 
\Suprafaţa 

Cota- · Modul.de 
Titularul2> · dobândir,ii parte dobândire 

. . . . Manolache D . 
I .• : . . - , - - . , 2018 52, 77 rnp 100% -cum parare Andreea-

\ - sector 3, Bucureşti Marinela 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament,· (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) .<,paţii 

comerciale/de producţie. 
2) La "Titular" se menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

5·0/ul/sofia, 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 Marca Nr. de bucăţi Anul de fabrica.ţie • Modul de dobândire 

NU ESTE CAZUL 

1 B.JR. U. - D.A. 
Ediţia 1 I Revizia 1 



2. Bunuri sub formă de metale (Jreţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii ele a1·tă şi 

numisrnatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată clepăşeşte 5.000 de euro 

-NOTA: 
Se vor n1e11ţio11a toate bL111urile aflate ît1 proprietate, indifere11t dacă ele se află sau 11u pe teritoriL1l 

Ro111âniei la 1non1e11tL1l declarării. 
: : .. . . . .. . 

Descriere sumară ' .. 

dobând·irii 
. . 

Valoarea . Anul estimată .. . . . 
. . . . . . .. . . 

' . 

NU ESTE CAZUL 

V V 

III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPAŞEŞTE 3.000 DE EURO FIEC.L\RE, ŞI 
~ V A 

BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMEJ..,E 12 LUNI 

. .. . ·'' . , . . .. .. 

Natura hu11ului . ' Data Persoana către care s~a Forma . . 
Valoarea . . . 

. . înst1·ăinat ·înstrăinării . înstrăiqat înstră:inării · · .. 
.. 

NU ESTE CAZUL 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, t·onduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investir·e, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

-N01'A: 
Se vor declara inclL1siv cele aflate î11 bănci saL1 i11stituţii fîna11ciare di11 străi11ătate . 

. 
' 

Instituţia care ad:rninis_trează ·. 
. . Tipul* Valuta Des eh is în an ul Sold/valoare la z-i . 

şi adresa :ac.~steia ' , ' .. . . . . 

NU ESTE CAZUL 

*C'ategop·iile indicate sunt: ( 1) cont cu,·ent ,,;;ait echivcilente (inclitsiv card),· ( 2) depozit banca,~ sait 
ecl1ivalente,· ( 3) jondi,,~; de in11estiţii sau echivalente, inclitsiv _fonduri p,~ivate de pensii sait alte siste111e cit 
aci1111i1la1·e (se vor declara cele a_fererlte anitli,i fiscal ante,·io,j. 

2. Plasamente, i11vestiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de [)iaţă î11sumată a 
tutu1·01· acestora depăşeşte 5.000 de euro 

~ 

NOTA: 
Se vor declara inclL1siv investiţiile şi participările î11 străi11ătate . 

. . . 

tit-lu/societateâ:·în Număr de titluri/ ··. Valoarea 
. 

Emitent 
. . 

este .. 
totală la care,persoana . . . . . 

T. I* . . . . . -- . . . . . . . . . . . 1pu : .. ·cJta•.:d~ participare : • . 
asoc(at/beneficiar·cte împ.rµmll'.t, ··. acţionar 

. • sa.o ' ZI . . 

NU ESTE CAZUL 

*Catego,~iile indicate sunt: ( 1) hâ,~tii de valoa,~e deţinitte (titlit1·i de stat, ce,~tificate, obligaţiitni); (2) 
acţiitni .s·ai, pă,~ţi sociale în societăţi co111ep·ciale; ( 3) în1pr·i11ni1turi aco,~date în ni11ne pe,·.sonal. 

3. Alte active producătoare de venituri r1ete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL ................................................................................. . 

NOTĂ: 
Se vor declara i11clusiv cele aflate î11 străi11ătate. 

2 B .. J. /?. li. -· D. ,1-1. 
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o 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise În be11eficiul unui terţ, bunuri achiziţio11ate în sistem leasing şi alte 

aseme11ea bunuri, clacă valoarea Însumată a tuturor acesto1·a depăşeşte 5.000 de euro 

-NOTA: 
Se vor declara inclL1siv pas ivele fina11ciare acu1nt1late î11 străinătate . 

. .. . . . . . . . . ·,· . . . . ·•· . 
·,i' : .. . ;, .. . .. . -.. 

'.'· C:i:editor: , Contractat -în anu,1· .. 
Scadent Ia 

... . .. . . . 
·Valoa·re ' 

. .. . . .. .. . . . . .. 
' .. . . ·~ . . . .. . .. .. . . .. ,·, . 

' . . . . ... , .. .. . . . . . . -.. ' . . . . . .. . . . . . . 

BCll - Sucursala Pantelimon 20 l 6 202 l 1 3.000 lei 

BCR - Sucursala Balta All1ă 20 1 8 2048 l 80.80 I lei 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI .., 

COlYIERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONT ĂRl 

~ .., 

DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALOARE 
.., .., 

INDIVIDUALA DEPAŞEŞTE 500 DE EURO* 

. 

' Cine a realizat· venitul 

1. I. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Sursa venitului: · 
numele, ădresa 

NlJ ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

. Serv1ciul ·pi-estat/.Ob~ectul. ·, · . Ve.nitul anual 
.. 

. • generator de venit . î11casat . 

• 

1-------- ------+--------------+------------+----------f 

* ._')e e„-icceptează de la decla,~c1re cczdourile .şi t,~ataţiile uzitale pr·imite din partect rude/o,,· de graditl I ,.yi al II
/ea 

-VII. VENITURI ALE DECLARAN'"fULUI ŞI ALE MEMBRILOR SAi DE FAMILIE, 
llEALIZA TE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

~ 

NOTA: 
Se vor declara incl L1siv venitL1rile prove11ite di11 străi11ătate . 

. . . . . .. . . - · Su,rsa venitului: 
.. 

Serviciu.l·prestat/Obiectul· · Venituf„anual . . .. . . . . 

Cine a realizat venitul .. - . . 

numele, adresa ·, geriera.t9r d_e venit · înc~sat . .. . . 
' 

1. Venititri din salarii 

1.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admi11istrarea Patri1no11iului 

Ma11olache D. A11dreea-l'vlari11ela ltnobil iar, salarit1 33 .094 lei 
' 

str. Luigi Galva11i, 11r. 20, 
sector 2, Bucureşti 

3 13 .. J. R. U. - D.11. 
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1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

l .3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. TitL1lar 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NlJ ESTE CAZUL 

3. Venititri di11 cedarea.folosinţei bitnit1·ilor 

3.1. TitL1lar 

NU ESTE CAZUL 

3 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titu Iar 

NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

5. Venititri di11 pensii 

5. I. 'fitLI Iar 

N·u ESTE CAZUL 

5 .2. Soţ/soţie 

NlJ ES'"fE CAZUL 

6. Veniti1ri din activităţi agricole 

6. 1. Titu Iar 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7. Venitu,,.i din p,,.emii ,yi din jocuri de nor·oc 

7. I . Ti tL1 I ar 

NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

8. Veniti1,~i din alte sitr,';e 

8.1. Titular 

4 R.J. l?. lJ. - D. /1. 
Edi ţi a I I J?evizic1 I 



NU ESTE CAZUL 

8 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

8.3 . Copii 

NU ESTE CAZUL 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ca1·acterul i ncorn plet al datelor n1e11 ţi o nate. 

Data completării Serpnătura 

12.06.2019 ••• 

5 B.J I?. U. - D . .1l. 
Ecliţia I I Revizia I 



DECLARA ŢIE DE IN1"'ERESE 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală per1tru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP , domiciliul 

. sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

· 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţion,a·le, instituţii de credit, grupuri 
de in·teres economic, precu,m şi, membru în asociaţii, fundaţii ,sau alte orea,nizaţii ne2u,vernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Cal itatea deţinută sociale sau de părţilor sociale - denumirea şi adresa - • • 

şi/sau a acţiunilor acţ1un1 

1.1 . . .... NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea de membru. În organele de conducere, administrare şi control ale , societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale comp~t:niilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupu·rilor 
de interes, economic, ale asociaţiilor sau fu,ndaţiilor ori ale altor orea,nizaţii neeuvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ..... . NU ESTE CAZUL 

' 

3. Calitatea de membru În cadrulr:asociaţiilor profesiona(e ,şi/sau sindicale 
3.1 .... .. NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sa,u neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor no.litice, funcţia deţinută şi d~numirea oartidului, poli.tic 
4.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În 
timpul exercitării 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 . 
acţionar majoritar/minoritar: 

Instituţia 
Procedura µin 

Data Valoarea 5. l Beneficiarul decontract ntrrnele, carea fost Tipul Durata 
contractantă: încheierii totalăa prenLnnele/denumirea şi adresa încredinţat co11nactului contractului denumirea şi adresa contractului contrdciului con1ractul 

TituJar . .... ...... 
NU ESTE 
CAZUL 

Soţ/s:>ţie .... . .... 
NU ESTE 
CAZUL 

Rude de gradul I I) ale titldarului 
NU ESTE ....... . .. .. 
CAZUL 

1 B .. JR. U. - D.I. 
Edi fia I I Revizia I 



Societăţi co1nerciale/ Persoană fizică 
aLrtorizat:11 Asocia~i fai11iliale/ 
Cabi11ete irldividL1ale, cabi11ete 
ct:Deiate, societă~ civile p1ufesio11ale 
saL1 societă~ civile p1ofesionale cu 
răspL111dere li1nitată care desfaşooră 
prufesia de avocat/ Organizaţii 
11egt1ver11amer1tale/ Fundaţii/ 
Asocia~i 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

1
> Prin ,-i,de de g,-adul I se înţelege pări11ţi pe linie asce11dentă şi copii pe linie descende11tă. 

2
l Se vor declara 11urnele, denL1mirea şi adresa be11eficiarului de contract Ltnde, pri11 calitatea deţi11t1tă, 

titularL1l, soţul/soţia şi rt1dele de gradL1I I obţi11 co11tracte, aşa CL1111 SL111t defi11ite la pL1nctL1I 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspu 11d potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor me11ţio11ate. 

Data con1pletării Semnătura 
• 

12.06.2019 • • • • • - .. .................... . 

2 13 .. J.R.l !. ·· D.f. 
Ediţia ! I Re vi::ict I 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având funcţia de inspector la Dire . 1 : 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP 2920121420040, dornic .flW 
Str. Biserica Mărcuţa, nr. 3, bi. 35bis, se. A, et. 5, ap. 28, sector 2, Bucureşti, cunoscând prevede ;\11

~ 

art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună !· 1 

familia1l deţin următoarele: i! ' 
*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. 

a :U 1,1!\, 

'.'lmm·!mJ11ittr: : . 

Manolache D.I li_ 

3 2018 53,68 mp 100% cumpărare Andreea- , 
1
1 

Bucure ti Marinela i i' 
* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categu' 11. ,:I~. 

de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. ii I !I' ,, ' 
• 2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/so, f i 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari/or. :1

• , 

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

[! 

Manolache !Di • 
2018 52,77 mp 100% cumpărare And~eea- 1/ i, 

, Bucure ti Manuela [, 
• Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) s '·'i 

comerciale/de producţie. 
2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

soţul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. I 
II. Bunuri mobile 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii I/ I 

11 

NU ESTE CAZUL 

1 B.J.R. U. -q.Ui . 
Edi/ia 1 I Reviz b' ! 
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l I 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de art . I 1 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror val~ 1 
' 

1 

îusumată depăşeşte 5.000 de euro I 
I 

NOTĂ: I 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritd, ,,,., I[ 

României la momentul declarării. [ I 
t1:1H:ur1;ti!~WJriliiJmiDu0~t'i:irii¼HFIHfilt'Jrt:im11:~n~trJlf:i;1_~&~1ltt~i.\~ijJJWNIT ~!ti't~Wli!!l.i1!'tl'!HffiW~tk1;tni1,,1~~r.iif~JMt!l1!1tt1P;.JJ,~Jţi~EJHiJm~r;1 r~i@t.nVti41îr~1~;w

1
rJi¾ltti1;1rin1L~iN~tri::rmt1:1}~1;j1,,rr;@~ 1 

:'.-:tit~l'.)(f,J·>,i,-t1J)f;!:J· escr1ere)-SU'n1 a r,ali111t.~;ri1Tuti.il!'âtri!i'\4\ ·ii~~i%Ul!1mh,1ti-'lij~l':\.'Il.U t:uo u·an ultl111'îgfV1jl!J.ni~~1fif:);i !~'i@;Î)ţ1fJ/.tiJlj\,v.ia oarea\es Im a rarn;Rţ;t:.;- I 
,,1,\::;:1,·t,,'.,\1;,)f;:-i,,1: ;-;:r,:,,;;_;,:i•:;i},11~,r.1<;:1.;1j:til;TTtn\i:11;rn;;~R110!lt-:,r,(~1lillliii0n,:'; ·:il!RiiHt1fri1'.M\l~J,;,o,1i;;i):iJ;;w;1nm::,i;::q;;i::11:s;11~,i~ .. ~:ilâlfiif!;,ţ•~,/~,~;iJl1B 1f~]f:~tl11irt1,~;;!~it!k1\if'.,t,Ml\!1:;;c;1)'.i1;i·t,"'f:tlitli:;mr,,-_-i1;.;~)H:;, ' . 

NU ESTE CAZUL 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI ___ I 

NU ESTE CAZUL 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi invest 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

: I 

·iă1F<rare1aa · I i nj:1ii~i11~l~r . I 

11111 

*Categoriile indicate sunt: ( J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar ' ~I 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumat 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); : 
acfiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. I 

I 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de e:, 

pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL ............................................................................. ! 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

l CONFORM C::!f JUOOIALUL 

\ ScmnOWB ~~ 

2 B.J.R. U. - , . 
Edi/ia I I Revii' 



V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

BCR- Sucursala Pantelimon 2016 2021 13.000 lei 

BCR- Sucursala Balta Albă 2018 2048 180.801 lei 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION~Tt 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PER~OANE, ORGANIZAŢII, SOCIE'l]ĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECON ·ru 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALO .. 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

I. I. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 
/ea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMI IE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/ 003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

NOTĂ: 

I.I. Titular 
Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului 
Manolache D. Andreea-Marinela Imobiliar, 

;, Bucure ti 

3 

1

1

· CONFORMP<JJ,P.1~9lALUL 

; Scmntll<lfa ~ab'<<'Z-( 

salariu 26.109 le 

B.J.R. U. - D.A. 
EdiJia I I Rev zia>l 



' ' ! 

1.2. Soţ/soţie : i 
; I 

/ i 

NU ESTE CAZUL I! 
i I 

1.3. Copii I! 
I I 

NU ESTE CAZUL i 
I 1/\ti ::,. .: .-'.'",::: .. _. ,: ">;: ''.'>:i';,:;-:,:';.,_ . __ ... _, ·---.···,-:-:--·,~--'. :.; , _ _. .. ,' ·-·. "'- . ·-,;;. Hf#,i•i.(i; ,., •• ,}i1',.••i•·····•, •.• e;,,.\·0• :j••··•·•·•·••·•··•·.,f.',•.••••···•·•\l• .. · •.. F •• , .• '. ••..•••••••• · .•.... ·;;,,·.I,!)l1:·•·•.·•··•···· 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 11 
2.2. Soţ/soţie '' ! I 

'' NU ESTE CAZUL I ' I 
3. Veiiiiurtdih~Jiidre~fdlÎiiîizlJi:'bt/iîfrilÎit. ' 

':,:f;-; . _:.· ... 

•···•.•i• '. ·.·••' \
1 /·:'.·> . T,./.···••t<;))•••· ... ···•·· 111 ·,,-,, ~:::'.:s::- :·--:<-:\.};/\):'.:'. ::, ,., ,, ' ' ' ' : • '.. ', ' .· ,-' ·, . ': ,. ; • "• '. _.-,• ·c; ·•,: •""•. ,'-,•. ,_, ,, _,•:,._,,.,_,-, 

3.1. Titular iii [I, 

NU ESTE CAZUL 
111 

3.2. Soţ/soţie , I l, 
NU ESTE CAZUL I ,, 

,'' '" '' -ii' 
,, 

.. ,-.,~. • .... . ,:'r~--'-~h, •. ,, 
4.1. Titular ' i 

NU ESTE CAZUL I 
I 

4.2. Soţ/soţie I I 

I I 
NU ESTE CAZUL I 

I . -·· '· '-: :- <:- ·.' -: -,~.;-> ~--- , ... ,_,:/~·:·,;-_ "{l\f /J\\ ~ ,- ... ,,:··,,;:.·_,,,,c:> ,.,,,, .. :;, 

\J ii ' Ul' 
J. , .. ,.,., ... ,. 

!·:·: l'.•.'H/,• 1,','.}(';",\: .,,;·•·•.1·','\i\:l.'.I, ' . t'f·r1•·.":_rl} . . r;., "·'·: ,._; i ,,·,,:, ,.:;,;);r ? ,, '' ,' ,. ,,.. ' 
5.1. Titular I! 

NU ESTE CAZUL li I 
5.2. Soţ/soţie Iii 

NU ESTE CAZUL 11 I 

li i l-:~)J .. ,<;•, .. ,·.·;.y~:-:,,,, ,, ,l:'1: ,, /,: ,,., .. ,, ,,;j{:.>:,,<,~:,t,·1:1 L\ . '._":~ ,":.~.<' , ·:::,~ •. ,· t;)J'.:t\ •·:,::: ,-.-.,, ·(,:'C'.\\,.,:·, ·:/,.'- .,.;, ·-~-::.:;_;.',;·::.::·.'./ : 

6.1. Titular 'i 
! i 

NU ESTE CAZUL ) i 
! 1 

6.2. Soţ/soţie ; I 
l !. 
; ' NU ESTE CAZUL I• 
t'i, 

',, , ·'••···J!ijgj ,! •· 
·~ .. ~ ~I ! i '7 '" 

,,,,, .. 
1i1: _ .. ,,. ,:;'·7 . .-.:.- r-::·,.-,: '•·'_•,. '" ,,,,,,. 
! 7. I. Titular ; 

NU ESTE CAZUL I 
I 

7 .2. Soţ/soţie ! 
NU ESTE CAZUL i 

! 

7.3. Copii i 
I 
' NU ESTE CAZUL ! 

.,, ,· . ',, ,'' .,,,, .. ,, .. :::o,::,:-,<_,:..,,-.,,- ••'tfiltifil\;.',,: "'.,,, ,, .. . 

~ • li: ' : "', _.,- _,,•: ; :, .:-~: -~ '"'·-"' .,,,.,,{jl'!•'i'11 ' " ' ,, ·. ,.,,'· 

I I 8.1. Titular 
! 

4 B,J.RU. -L. I ·I• 
Edi/ia J I Reviz· 

r 
! 
\ CC•NFO~RlGINALUL 
; S;:nm:Htlf" . ~ 
, " .~<·c-, 



NU ESTE CAZUL I 
8.2. Soţ/soţie ' I 

NU ESTE CAZUL ! 
i 

8.3. Copii i 
' NU ESTE CAZUL ; 
! 

I 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 1ri~ir 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

1111111 

Data completării Semnătura 

12.06.2018 

5 B.J.RU. -L 
Edi/ia I I Revi~. 

!1 
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. J'i:E i;;r,. 06:siii.Tn:inRU A MINISTRAREA 
/ l'lll;<IMON!ULUI IMOBILIAR ECTOR 2 
. Sir. Lurggr Ga~ni nr. 20, sec/or • Bucureşli 
lflHlARI! ilfe$[RE Nr ........ J... :l}:1 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 
l Q.:. . ·····,··········· 

· • · , ... , L~illl-" .. 0.6 ...... ;20\1 ... , 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având funcţia de inspector la Dir cţja 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP : domibiliiil 

Bucureşti, cunoscând prevcdbrile 
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I ....•• NU ESTE CAZUL 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... NU ESTE CAZUL 

4.1.. .... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul deaintract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Titular .......... . 

Soţ/sape ....... .. 

Rude de gradul I 'laJetitularului 

Institupa 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Nr. de părţi Valoarea total a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor socia e 

Procedura prin 
careafust 
încredin\at 
contractul 

1 

acţiuni şi/sau a acţiun lor: 

Calitatea deţinută 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

B.J.R U. - D.1. 
Edi/ia I I Rev zia ii 



Socictă\i comerciale'P=iă fizică 
autorim Arociaţii familiale' 
Qibinete individuale, cabinete 
a=iate, socictă\i civile proresionale 
sau socictă\i civile profesionale ai 

~limitatăcared~ 
proresiade avocat/ Org;mi2aţii 
neguvemamentale'Fundaţii/ 
Asociohi 2J 

NU ESTE 
CAZUL 

I) 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 deţin J·t• .. ~,; 

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

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

Data completării Semnătura 

12.06.2018 

I CONFOR~··· .:· OR!GlNAL.UL 
\ Scn1nit.uo1 · c~ 
i ~===---' 

2 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

' 
I 

I 

B.J.R. U. -1 r, . 
Edi /ia 1 I Reviz Ii 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având func~ la Direcţia 
Generală entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP --• domiciliul 

, Bucureşti, cunoscând prevederile 
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 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. 

* 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 menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so/ul/so/ia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

* Categoriile indicate apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan/ă; (4) spa/ii 
comerciale/de produc/ie. 

2) La "Titular" se men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

NU ESTE CAZUL 

1 
L B.J.R. U. -D.A. 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

NU ESTE CAZUL 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

NU ESTE CAZUL 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

i Institiifiâ'câte â'dmiiiisfreâiă! Hii! i i i {Hi ··• 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

• ·.;••·Emiteiitt1t1u1societăteâltii'câre1• 'ersoâîiăestt:> HNumăiiideiHt1Uri:l,i!ii'i ii~â1oâreâfoia1ă'fa · 
· 1;::~c;::·1i:ri~w1~;iil!~~i&:~1;lm~ii1~fi~1ăţ:\:~~:trui!!:if~fffit1 t1t1.:::; i::i:Ej1;i1n;:1;,;:·:,, 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 
acfiuni sau părfi sociale în societăfi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL ................................................................................ .. 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

2 B. R. U. - D.A. 



V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem lcasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

NU ESTE CAZUL 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

I. I. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

, sursâ'venilliiui:ii''ii': • ;mserviciiiI!'i'Ji:estat1Qbieclli1 1: :<EveiîituFâiîuăr•·•·· 
;l•:::r:,,';i:::!riiti'rtrn1e~•1ădf~'~1 !!:!!1i: 1 :1:;: 1:r :;:::r:;i:::n1;i:i~~rr~tatri!fl&~::.V~ri1t:11;;:;::1::i1:1u1:: ;i!1:1::!i!i'.!l!ii:fri~~~,ii't!'·:,:/:';··:, 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
.... IBALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate. 

\Sufsâ•:veiîituiui: :;: !?ii:/ serviciuI!prestătJOhlectiît·• !,:<veîiitu1:aiîua1·•· 

I. I. Titular 

Manolache D. Andreea-Marinela salariu 10.806 lei 

1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

3 

\ 
B.J.R. U. - D.A. 
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1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor 

3.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

3 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

4. Venituri din investi/ii ,,,,,,_ 

4.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

5. Venituri din pensii 

5. I. Titular 

NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 
6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

4 
c- /* B .• R.U.-D.A. 
\ ,:oNFORM cu!~ru ,, , LUL 
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18.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

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

Data completării Semnătura 

12.06.2017 

~LUL 
Sr:tJii,fi~(d 

.._ ___ ..,.:l....1:~.:;....-•-· ~---.: 

5 B.J.R. V. - D.A. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, MANOLACHE D. ANDREEA-MARINELA, având func~ la Direcţia 
Generală entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP -• domiciliul 

, Bucureşti, cunoscând prevederile 
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
familial) deţin următoarele: 

* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1. 1.. .... NU ESTE CAZUL 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... NU ESTE CAZUL 

3.1.. .... NU ESTE CAZUL 

4.1. ..... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul deoontract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Tillllar .......... . 

Soţ,'roţie ........ . 

Instituţia 

oontractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

. aloarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de ărţilor sociale 

ac iuni /sau a ac iunilor 

Calitatea deţinută 

Procedura µin 
carea fost 
încredinţat 

oontractul 

1 

Data 
T IpUl 'încheiem·· 

contractului 
contractului 

CONFORM-,• 
S1:u .. •.f,wt.i, 

Valoarea beneficiilor 

Dura1a 
Valoarea 
totalăa 

contractului contractului 

B.J.R. U. - D.J. 



Rudedegrooul I 1laJetitularului 
NU ESTE ............ 
CAZUL 

Societăţi comerciale'Pei=iă fizică 

autorizată/ A=iapi familiale' 
Cabioo:e individuale, cabioo:e 
irociate, oocietăţi civile µ-oresionale 

NU ESTE sau oocietăţi civile µ-oresionale aJ 
CAZUL 

Iăspunderelimitatăcaredesfă\mră 
µ-ofesia de avocat' Organizlllii 
neguvernamentale' Fundaţii/ 
A=iapi2l 

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. 

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

Data completării Semnătura 

12.06.2017 

2 B.J.R. U - D.l. 


