
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
30 de zile de la numire

 
 
 
 
  

Subsemnata Andronache A. Stefania-Raluca, având funcţia de Inspector superior la Directia
Generala Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP ************* , domiciliul 
**********, ********* **** ***************, nr. *, bl. *, sc. *, et. *, apt. *** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

open   
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. 
*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

2. Clădiri
  

NOTĂ:

1155281

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet: Ilfov
Localitate:
Tunari -
Adresa:
***********
******

Intravilan 2016 2500 m2 1/4 Moştenire

Andronache
Stefania
Petre
Georgeta

Tara:
ROMANIA
Judet: Ilfov
Localitate:
Tunari -
Adresa:
***********
******

Intravilan 2021 2500 m2 1/4
Contract de
vânzare
cumpărare

Andronache
Stefania
Petre
Georgeta
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Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
 

 
*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) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
  

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
********

Apartament 2007 60.97 m2 1/2
Contract de
vânzare
cumpărare

Andronache
Stefania
Raluca
Andronache
Dan

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
***********
***

Apartament 2010 90.22 m2 1/2
Contract de
vânzare
cumpărare

Andronache
Stefania
Raluca
Andronache
Dan

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
******

Apartament 2014 50.37 m2 1/2
Contract de
vânzare
cumpărare

Andronache
Stefania
Raluca
Andronache
Dan

Tara:
ROMANIA
Judet: Ilfov
Localitate:
Fundeni -
Adresa:
***********
*****

Casă de
locuit 2008 600 m2 0.315 % Moştenire

Andronache
Stefania
Raluca
Gavrila
Alexandru
Neagu
Florentina

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de
dobândire
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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.
 

  
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni
 

  
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.

 

  
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)

fonduri de investiţii 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.

 

Autoturism Wolkswagen 1 2012 Contract de
vânzare cumpărare

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

Instituţia care
administrează

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi

- - - - -

Emitent
titlu/societatea în care

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de

Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau

părţi sociale în societăţi 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:
 

 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

 

  
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*
 

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

  
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate 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 provenite din străinătate.

 

împrumut

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

Banca Comerciala
Romana 2007 2030 100000 EUR

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -
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Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Andronache Stefania
Raluca

Directia Generala Pentru
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar
Sector 2, Luigi Galvani,
20

salariu 51494 RON

Andronache Stefania
Raluca

Directia De Sanatate
Publica A Municipiului
Bucuresti, Str. avrig 72

salariu 25587 RON

1.2. Soţ/soţie

Andronache Dan Complex Cultural Sportiv
Studentesc, Oltetului, 30 salariu 45600 RON

1.3. Copii

- - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

- - - -

2.2. Soţ/soţie

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

Andronache Stefania ************* chirie 1200 RON

Andronache Stefania ************ chirie 15000 RON

3.2. Soţ/soţie

Andronache Dan ************ chirie 1200 RON

Andronache Dan ************ chirie 15000 RON

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

- - - -

4.2. Soţ/soţie

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

- - - -

5.2. Soţ/soţie

- - - -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

6.2. Soţ/soţie

- - - -

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

Andronache Raluca-
Elena Buget stat alocatie 2539 RON

Andronache Letiția-
Maria Buget stat alocatie 2539 RON

Data completării Semnătura

10-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

30 de zile de la numire
  

Subsemnata Andronache A. Stefania-Raluca, având funcţia de Inspector superior la Directia
Generala Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP ************* , domiciliul 
**********, ********* **** ***************, nr. *, bl. *, sc. *, et. *, apt. *** 

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

1155174

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie
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 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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

07-06-2022
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, ANDRONA.CHE A. STEFANIA RALUCA având funcţia de consilier achiziţii 
publice la Direcţia Generală pentru Administra.rea. Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 
CNP domiciliul , 1 Sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ca împreuna cu 
familia deţin următoarele: 

*I) Prin familie se intelege sotul/ sotia si copii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI 
IMOBILE 

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

Comuna Tunari 1 2016 

. -

1/4 moştenire 

¼Andronache 
A. Stefania 

. Raluca 
¼ Gavrilă A. 

-Florentina 
½. Petre I. 
Georgeta 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol,· (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de .apă,~ (5) alte 
categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuititl civil. 

*2) La ''Titular" se menţionează1 fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 
so/ul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

(titularul, 

2. ,Clădiri 

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

.Sector 2, Bucuresti 

~ Ilfov 

, 

I 

', 

l 2007 

2 2008 

- 60,97 mp. · 1/2 

600mp 

l 

½ din 
3/8 

cum parare 

ii 

mo·stenire 

½ Andronache 
D. Dan 

1/2 Andronache 
A. Stefania 

Raluca 

5/8 Gavrila M. , 
Alex 

½ din 3/8 
Gavrila A. 
Florentina 
½ din 3/8 

Andronache A. 
Stefania Raluca 



½ Andronache 
D. Dan 

' 1 2010 90,22 mp 1/2 cum parare ½ Andronache , Sector 2, Bucuresti 
A. Stefania 

Raluca 

½ Andronache 
, Sector D. Dan 1 2014 50,37 mp 1/2 cum parare ½ Andronache 2, Bucuresti 

A. Stefania 
Raluca 

½ Andronache 
·, Sector 2, D. Dan I 2019 54 mp 1/2 cum parare ½ Andronache Bucuresti 

A. Stefania 
Raluca 

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

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestorc1. 
2) La "Titular" se menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tititlarul, soţul/soţia, 

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

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
trans ort care sunt su use Înmatriculării, otrivit Ie ii 

Autoturism Wolkswagen I 2012 Vanzare-cumparare 

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 

-NOTA: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sat1 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 

Autoturism OI .08.2019 Vanzare-cumparare 3700 euro 
Apartament 03.10.2019 Buzetelu Calin Vanzare-cumparare 71000 euro 

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 
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NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare di11 străinătate. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de investiţii 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 

~ 

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

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţint1te (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

Nu este cazul 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Banca Comerciala Romana 2007 2030 100. OOO Euro 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTA~TE 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* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea 
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VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIM.UL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) -NOTA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 
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Venituri din salarii . 1 • 
. 

1. I • Titular 

Directia Generala .Pentru 

Andronache A. Stefania Raluca Administrarea Patrimoniului 
Salariat 73883 lei Imobiliar, str. Luigi Galvani, ' 

nr. 20, Sector 2, Bucuresti 
1 .2. Soţ/soţie 

Andronache D.Dan Complex Cultural Sportiv 
Salariat 32400 lei Studentesc Tei, Bucuresti 

I . 3. Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 
.. 

' 

2. I • Titular 

Nu este cazul 
2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1 • Titular 
• 

Bucuresti chirie 1 200 lei Andronache D. Dan I ·, 
' Andronache A. Stefania Raluca 

chirie 1 5000 lei 
, 

Sector 2, Bucureşti . -
3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
4. Venituri din investiţii . 

4. 1 • Titular 

Nu este cazul 
4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
5. Venituri din •• pensii ' 

" 

5. 1 • Titular 

Nu este cazul 
5.2. Soţ/soţie 

' 

Nu este cazul 
6. Venituri din activităţi . agricole ' 

6. 1 • Titular 

Nu este cazul 
6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4 



7. Venituri din premii şi din jocuri •de noroc 
. ,; . 

7. I . Titular 

Nu este cazu I 

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 

8.3. Copii 

Andronache D. Raluca Bugetul de stat Alocatie 
' 

1800 lei 
Andronache D. Letitia Bugetul de stat Alocatie 1800 lei ' • 

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

Data completării 

?)- ,n Î ny_ t': (J o 
. Îl ; y",. _r '-J ,'"X ) 

_,, ..- • \..._,,,,I '-"" \. ~/ ._/ '-.. 

Semnătura 

•• . ~ . . . . . . . . . . . . . . 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, ANDRONACHE A. STEFANIA RALUCA, având funcţia de consilier achizitii la 
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP CNP -, domiciliul 

, Sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
t·alsul În declaraţii, declar pe propria răspundere ca impreuna cu familia detin urmatoarele: 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. NU ESTE CAZUL 

- denumirea i adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL 

3. l. NU ESTE CAZUL 

4.1. NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Trtular .......... . 

Soţ/soţie ........ . 

Rude de gradul I 1) ale titularului 
•••••••••••• 

Instituţia 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Procoouraprin 
Da1a careafoot Tipul 

încheierii 
încredinţat contractului 

contractului contractul 

1 

Valoarea beneficiilor 

Valoorea 
Durata 

totaJăa 
conmdului 

contradltlui 



Societăţi comerciale/Per&Xmă fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individtiale, cabinete 
asociate, societăţi civile profe,ionale 
sau societăţi civile profe,ionale cu 
răspundere limitatăcaredesfăşooră 

profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asoci::i ii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

l) 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 deţint1tă, 
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 

2 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, ANDRONACHE A. STEFANIA-RA.LUCA, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP · domiciliul 

J Sector 2, Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 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 

~ 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul • 

. Suprafaţa 
dobândirii ' . 

' 

Comuna Tttnari l 2016 2.500 mp 

Cota- Modul de 
Titu la,ru 12> . 

• parte dobâ,ndire . 

1/4 • Gavrila A. Florentina 
mosten1re 

Petre I. Georgeta 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) foreJ·tier; (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 proprietaritlui (tititlarul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

~ 

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

Anul · Cota- Mod.ul de . 

: Adresa sau-zona . Categoria* Su praf a:ţ-a• . Titu-laru12> d b" d . .. . · parte dobâ·ndire ~ o,. an 1r11 .. 

Andronache D. Dan 
1 2007 60,97 mp 1/2 cum parare Andronache A. Stefania 

sector 2, Bucuresti Raluca 

Gavrilă M. Alex 

2 2008 600 mp 
½ din 

mostenire 
Gavrilă A. Florentina 

jud. Ilfov 3/8 Andronache A. Stefania 
Raluca 

Andronache D. Dan 
l 2010 90,22 mp 1/2 cum parare Andronache A. Stefania 

Sector 2, Bucuresti Raluca 

1 



Andronache 
Sector 2, D. Dan 

1 2014 50,37 mp 1/2 cum parare Andronache Hucuresti 
A. Stefania 

Raluca 

Andronache 
Sector 2, . 

1 2019 Bucuresti 
D. Dan 

54mp 1/2 cumparare Andronache 
A. Stefania 

Raluca 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
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 
ort care sunt su use înmatriculării, otrivit le ii 

Autoturism Peugeot I 2011 Vanzare-cumparare 

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 

~ 

NOTA: 

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 

-NOTA: 

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

Nu este cazul 



* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
· echivalente; ( 3) fonduri de investiţii 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 -NOTA: 

Se vor declara inclusiv investi iile i artici ările în străinătate. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi 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. 

V. DATORII 

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Banca Comerciala Romana 2007 2030 100.000 Euro 

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, - " -DECONTARI DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
" " 

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 



NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

· . '. . . c ~· · · _''. = ::- · : ~ 1 ~ -· .'· ·t-- · · ··t· -----1-· :,. -,: - ·:· ·_· - '/ •:. :S~,rsa: -venitului: :_:: , . _ . ,.Serviciul pi·estâţ/;(?-~:Je~ţul. ·. Venit~J ~nu~Î, 
.. . me a rea IZa . veni u - . . .. , . . . . - · - · · ·· · - · · d. -- -.. -.. '• - ·-, · · .-,... · · · .. -- · 

,: · · · . ' . · : :':. -. ·< '. · . •· · . · \ • "- · : -. ·. ·::11 umele;. ~d.r~sa : . _ ,- · 2ener~tor; _ e..ven•t . · . 1ţ1.casaţ ·• · ::-,_, 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Andronache A. Stefania Raluca 
' 

1.2. Soţ/soţie 

Andronache D.Dan 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Directia Generala pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, str. Luigi Galvani, 

nr. 20, Sector 2, Bucuresti 

Complex Cultural Sportiv 
Studentesc Tei, Bucuresti 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 
2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

Apartament-

Slariat 58713 lei 

Salariat 18.960 lei 

c.hirie 1200 lei Andronache D. Dan 
Andronache A. Stefania Raluca 

-· Bucuresti 
1--- - -----+------- --- ---1-- -----, 

Apartament-
) Sector 2, Bucuresti chirie l 2000lei 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular· 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul 
5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 
6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. 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 

8.3. Copii 

Andronache D. Raluca Bugetul de stat Alocaţie 1008 lei 
Andronache D. Letitia Bugetul de stat Alocaţie I 008 lei 

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

Data completării Semnătura . 
" t . ... .. ,., 

13.06.2019 
• • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, ANDRONACHE A. STEFANIA-RALUCA, 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: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale~ com,panii/societăţi · naţionale,_ instituţii de credit, grupuri 
de inter:es-economic, precum·: şi membru în asocia. :ii, fundaţii sau alte organiza.•ii ne2:uvernamenta:le: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

. . ' 

· 2. Calitâ-tea de mem,bru:_-în organele de C:ond_ucere, administrare şi control ale societăţilor comercia-le, 
ale regiilor autonome, ăle ·compa~iilor/s~cietăţilor : n·aţionalţ, a-le ins-tituţiilor de, credit;: a-le: grupurilor 
de interes ecorromi_c, ale asocia ½iilor sau fu-oda '-iilor ori ale altor or!!aniza -ii ne2uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

. 

-3. Calitatea de membru în-cadrul asoc'ia-fiilor profesionale şi/sau sindicale 
. 

. 

3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

. 4. Calitatea de membru -în organele de conducere, administrare şi control, retri·buite ·sau neretribuite, 
deţinute în cadrul par.tidelor politice·, fu·ncţia de inută . şi - denu-mirea partid'ului politic 

4.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consult-anţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în 
timpul exercitării funcţiilor; mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 

• din fonduri externe ori încheiate societăţi comerciale cu capital de stat -sau unde statul -este 
ŞI cu 
ac ion-a-r majoritar/minoritar: 

Instituţia 
Procedura prin Data Valoorea 

5.1 Betieficiarul de contract numele, carea fost Tipul Durata 
contractantă: încheierii totalăa 

µenumele/denumireaşi adresa încredinţat contractului contractului 
denumirea şi adresa controctului contractului 

contJ.âCtul 

Titular ....... . ... 
NU ESTE 
CAZUL 

Soţ/soţie ....... .. 
NU ESTE 
CAZUL 

Rude de gradul I I) ale titularului 
•••••••••••• 

NU ESTE 
CAZUL 

1 
I 



~ietăţi comerciale/P~fizică 

autorizată/ ~iaţii fumiliale/ 
Cabinete individtiale, cabinete 
ascciate, societăţi civile profesionale NU ESTE 
sau societăţi civile profesionale ru CAZUL 
răspundere limitată care des~ ' 

profesia de avcx:at/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
PsX,. ··2) 1~-11 

• 

l ) Prin rude de graditl 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 deţint1tă, 

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 
13.06.2019 

2 

Semnătura 



I '.I I i 
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINisîii:1 u 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 i 
Str. Luiggi Galvani nr. 20, sector o/ ... BucureŞ. I f '. 

INTRARE/ I~ Nr ............. ':ţ ........ : .. [. ,t, 

Ziua ... ,0..1::-:-Luna •... ~ ...... , 20!) ., i --·-r 
! j ' 

DECLARA ŢIE DE A VERE l' I 1
1 

Subsemnata, ANDRONACHE A. ŞTEFANIA-RALUCA, având funcţia de inspector la Dir. ~I 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP domi~i i~ 

Sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Je 1 ~ 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

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

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
NOTĂ: 

Comuna Tunari 1 1/4 

* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categ ·.~'!.' 
de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. ! I! 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/ia ici 
copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

2007 60,97 mp 
Bucure li 

. ~•id. Ilfov 
2 2008 600mp 

1 2010 90,22mp 

Bucureşti 

2014 50,37 mp 
Bucure ti 

1/2 

½din 
3/8 

1/2 

1/2 

Andronache D. Dan 
cumpărare Andronache A. Ştefani 

Raluca 

moştenire 

cumpărare 

Gavrilă M. Alex 
Gavrilă A. Florentina I 

Andronache A. Ştefan[ 
Raluca • 

Andronache D. Dan 
Andronache A. Ştefani 
Raluca · 

Andronache D. Dan 
cumpărare Andronache A. Ştefani 

Raluca 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) 

comerciale/de produc/ie. 
2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

soţul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

CONFORM CU ORlGINALUL 
,4 

Senmt.t\ll• ,,?. /'Z' 
~o . ..._,,___ 

1 



II. Bunuri mobile 
1, 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

11 

agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace i .

1

~ 

autoturism Peugeot 2011 jl li 
vânzare-cumpărar1 J I 

p 1 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artaj , 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror vaio·.·•.! , 
însumată depăşeşte 5.000 de euro :i I 

' I 

NOTĂ: 1 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritd ·,, 
României la momentul declarării. 1 1 li 

1 
i 

• I 

I 
NU ESTE CAZUL n 11 i 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECAREjl\\ 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI : 1111 

i},;;;,:;•!N' · 'vtf· "U,.:;o/1,r'i:Jr1e-Y;!<J1?c,
1
. Ni 

1."i'i/l? . a urmuunu Ul 
!!"ttWifPi~;11t~5m:-1t/;:0~ff!i " · 
;,'/;/:,d;:,H:itt:lllS rai_n '!; 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inves 
1 

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. 

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

CONFORM Cy O. RlGIN.'.LUL 
Sctnn~lufilhc~~ 

2 
I 

B.J.R.U.-' , 
Edi/ia 1 I Reri_ i 



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

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

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/i n,i); 
(2) ac/iuni sau păr/i sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. j 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş" ~!te 

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

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

Lizcanu 
2007 2030 l 00.000 Euro 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION~TE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERŞOANE, ORGANIZAŢII, SOCIE ĂJI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INSTIT ŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STM!NE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANJII, DECON11,\RI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALOÂRE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* . 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

• Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş.·•,if l II-
/ea ,--------~--, ; 

CONFORM -•~OR.' IN~•.u.. 3 B.J.R.U•.··· D.A. 
Semn4lur•rv• ry l . ..., L Edi/ia 1 I R• .. ·•1izia 1 A~ ~- . 



I ; I' 
.

1 

iii 
\ 'I 
i, li 
q: 

_ 1 i I 
VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SAI DE FAMlllIE, 

REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/zO '3 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) ! ' 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I.I. Titular 
Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului 
Andronache A. Ştefania-Raluca salariat Imobiliar, : _ i, 

1.2. Soţ/soţie 

Andronache D. Dan 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. I. Titular 

Andronache A. Ştefania-Raluca 
Andronache D. Dan 

3 .2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

, Bucure ti 

Complexul Cultural Sportiv 
Studenţesc Tei, : 

, bucure ti 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

Apartament 

,, Bucure ti 
Aoartament 

Bucure ti 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 
4 

salariat 

chirie 

chirie 

i li 
50.285 l~i I• 

I i 1: 

Vi if 

l ii 
· 11--

iii 

1.200 le· 1· 

1, 

12.000 lei \ I 
i : 

I 

i 

B,J.R, U, + b,A, 
Edi/ia 1 I Re~iifa .j 

i ! 
' 
' 



! \1 

I .\1 
I I 

I 
6; ·• .· ' .; /1/, C ;; 1i['iigi';,;);7;;?,~ 

,; .. ' .~.' '··': ,.- ••.~ :,:: ' 
••' :,: }?}( •····;,,i,•., >·'•/.fc(.2;········ >cF··· · ><··· c_:(:( -.. :•.,,._ -. :·,,·, i.':•::_.., -·- :·,·,,' 

6.1. Titular NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL • 11)1 

6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL I I 
NU ESTE CAZUL I 

7.Veniiuri•dir1 preîiiii 'şz dii{jglu,-i/i~ ndro},i.' .. ' ·t:o, ··'.:·,.· ··. ' : ; '(<:,>• :,., ·:,'\ I :/}('_j;'.:;::':>:,:;,·· 
> :·•-<·'. _:,::-_.;--·_ ,.;': _.,,;:,::_, ·:.--'':'-i:.'.::- >< :/>\.'.·.' -- . _.,' 

7.1. Titular NU ESTE CAZUL li 
NU ESTE CAZUL q, 

'I 
7 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 111 

NU ESTE CAZUL li li 
7.3. Copii NU ESTE CAZUL 11 I 

NU ESTE CAZUL I I 
1'8 .. ,Pfe"·; .. ,'.:"c: .• , ,;;, •,•.-:i 

';i':~ 
':.',','''·'"·'· '•• .,.·, 'd':'J':.;-,:'X,'i'i{i/)•,'• ;;,:, :/.< ,o _,. •;,,_-,,_.. w' ._•,• '" • .... , ., :'" :. -·, :•,: _ .. ,,_:, 

8.1. Titular NU ESTE CAZUL ' 

NU ESTE CAZUL ·i li 
8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL I I! 

NU ESTE CAZUL I 
8.3. Copii 111 

Andronache D. Raluca Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 111 
Andronache D Letiţia Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei · li 

I 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnh+ura_ 

07.06.2018 .......... . ............ 

5 B.J.R.U. - I 
CONFOR~~UL Edi/ia I 'R, vi; \ I 
Semr,Uu,-a . c..cc__ I\, 

I 11 l ! 



DIRECŢIA GENEHALĂ """m1T.::o:i„1i:sli"~Rb. 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR S CTO!R :> 

Str. Luiggî Galvani_ nr. 20, sec\or I, Bucu(cş!i. 
INTRARE I IEŞJRF.Nr. ......... 9-.. .,.,,_L.r.>{· 
Ziua .... ~ .. if'.c. .. Luna ....... l?.G .. ,., io./,,.,, 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, ANDRONACHE A. ŞTEFANIA-RALUCA, având funcţia de inspector la Direcţia Gen ra'ă 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP : domifilirl 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pr vi(ld 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: . I 

_uttJ1W~OciâH!SiîU:,1t'c'fi()îtâ't{~iâftSQC0''efăflfCOînetera:re1i:co•m!NfâlYHlSO~f"'· '<e"~·~, . ~atîOU1ăte1~1nstffu~î'f{l'e:iCl'CŢdt'ffiNltfU11 ' UirHi 
:,rd''\r(_Ni,~·i/t,'i;hf_:1?Jli/;.~u-_;1;_Jiri11\f:iii[l1;_·,mti?_.~,11tî_l~.frf_l,qjl/f;·;·«ij_! ·111:1_m1.\\~ti1mtlîr1m_1r~fţjj. ·imtfi!Sl_JJt_i_JfiTr..ţ} .. W,.1.Jmf·u·•·i'§fr._i,~.:u1vJi_i-~\

1
~ '1t'~11?1ilWWr!'diţţ;;.i(tlfm_··wi,'1J!ş{ft_ .~i1la«i~*-.'.;;.Ef_,_1MH_~_!iHU~ .. ~.-i.·_"1ri,1.• _:i.;_'_,_'~J!i'. .'. c·-an cres1eco_no.m1c,,:, li~,cum,_,, 11:m~m. )1µu1,n1as,o,q;1a:. •Hii u.n.ua, n:, . . .. ~[o.r a.n1za nşn~ u;y:er,n~m·en.1a· e.: ft'.WH! 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

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

mtatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... NU ESTE CAZUL 

Nr. de părţi Valoarea tota~ă â 
sociale sau de părţilor soci -le/ ; 

ac iuni şi/sau a ac iun leir 
Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută Valoarea beneficjjl dr 
I 

f3_g!i'.0i'.l1J;î_tî:~t~:~,Wltîf.W:lltţi\îii1fl\'ll.lW1l~1ajşgţJţrţ}:i~?l,ilP-î~s'.iQ'.iiiJ~r't?Stiţş,i.~:a;t~10~JJWC/iTulittfi!1~ · ~tfs~~tt-l.trl~ î .tîl!ll 
3.1. ..... NU ESTE CAZUL 11 

fttl{ţ[âit.ilm~iusiyi· 

"ac 10.narr. 

5.1 Beneficiarul decontract:numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Trtular ......... .. 

Soţ'soţie ......... 

Rude de gradul I I) ale titularului 

Instituţia 

conlractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 
contra::tul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
Durata încheierii 

con1ractului contractului 

B.J.R. u.l D.L 
Edi/ia I I RbJ-zia I 

I 



Societăţi comerciale'Pcrsoană fizică 
automată' Asocia(ii ramiliale' 
Cabinete individuale, croinete 
a=iate, societăţi civile profesiooale 
sau societăţi civileprofesiooaleru 
raspunderelimita!ăairedestlişJară 
profesia de avrx:&/ OrganizJJtii 
neguvemamentale'Fundaţii/ 

Asociaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

I 
I, 

,, 

·, 
,1 

I '), 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. i ! \; 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţir 9,1ă,. 

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitate4 ~~~ 
caracterul incomplet al datelor menţionate. i i · 

! i 

i i 
Data completării 

07.06.2018 

CONFORM~'.~! NAL. UL. Scm~uta 
.· CC<_ 

Semnătura 

2 

\ ( 

I 

I 

' 

I 

' 

I I 
I 

I 
I 

' 

! I 

I , I 
' ', I i i 

i ~1 B.J.R. U. , -'· . 
Edi/ia I I Re~i \~ 'I 

! : i 
' I 



rffiRTCfi-;:· 
Î .:..:- :· , . . ~ :1::,_ 

DECLARA ŢIE DE A VERE \iH/;;t''.~ df 
, Z,uc: .J:);.., ,··.·: ........ . 

Subsemnatul, ANDRONACHE A. ŞTEFANIA-RALUCA, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru 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 familia1l 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. 

Comuna Tunari I 2016 1/4 moştenire 
Gavrilă A. Florentina 
Petre I. Geor eta 

• Categoriile indicate sunt: (I) 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 men/ionează, 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. 

I 2007 60,97 mp 

2 2008 600mp 

I 2010 90,22 mp 

2014 50,37 mp 

1/2 

½din 
3/8 

1/2 

1/2 

Andronache D. Dan 
cumpărare Andronache A. Ştefania 

Raluca 
Gavrilă M. Alex 

moştenire 
Gavrilă A. Florentina 
Andronache A. Ştefania 
Raluca 

Andronache D. Dan 
cumpărare Andronache A. Ştefania 

Raluca 

Andronache D. Dan 
cumpărare Andronache A. Ştefania 

Raluca 
* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan/ă; (4) spa/ii 

comerciale/de produc/ie. 
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. 

CONFORM CU ni>,r..nJI.I 

1 S1.m,.-,:.wrd B.J.R.U. -D.A. 



II. Bunuri mobile 

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

autoturism Peugeot I 2011 vânzare-cumpărare 

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. 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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). 

r------=-----
2 B.J.R. U. - D.A. 



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

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

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); 
(2) ac/iuni sau părJi sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

Banca Comercială Română Sucursala 
Lizeanu 

2007 2030 I 00.000 Euro 

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 NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/ii le uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

3 CONFORM.:::U 
Si.::c111'dnJftl 

B-tR U. -D.A. 

~,-~=-=:::::.. __ 



VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE 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 provenite din străinătate. 

;".·:;.,;s'.~r~~i~?a~!rf !!f f,,: 
I. Venituri din salarii · 

1. 1. Titular 

salariu 1.500 lei 

Andronache A. Ştefania-Raluca 
Bucure ti 

salariat 6.086 lei 

1.2. Soţ/soţie 

Andronache D. Dan salariat 18.000 lei 

1.3. Copii 

2. Venituri din activiiăţtindepeî1denie 

2. l. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosÎnjei bunurilor . 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii .· . ··•. · 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituridinpensii: 

5. l. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

4 B.J.R.U. -D.A. 



. . .. · ... .. · . .. • . 
6. Venituri din activitiiţiag,,icdle ·., :.-,_·_ . . , __ ·._., .... __ .. ··.:_-.,:_. ___ •. _ . ··. ':.'.<· ··- ,' .. . 

. 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi dinjocurÎde noroc .. · ··.·. •' _., .. ---··. · .. · 

7. I. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

. 

8. Venituri din alte surse . . . ·_-: ;. ' ... ' .. ,, :_ .. ·. :: '' .. ," 
. 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Andronache D. Raluca Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 

Andronache D Letiţia Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 

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

Data completării Sempiţtura 

12.06.2017 

5 CONFORM Cl.J_p~l,!,JL B J.R. U. - D.A. 
S\.111il1{HJfil ~ ----

~ ... ~ = -~,.., __ ~---' 



Subsemnata, ANDRONACHE A. ŞTEFANIA-RALUCA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
pentru 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 familia1l deţin următoarele: 
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

I. I.. .... NU ESTE CAZUL 

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

3.1.. .... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul decontmct: numele, 
prenumele/denumireaşi adresa 

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

Rudedegradul I 1laJetitularului 

Jnstitutia 
conlraclantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Calitatea deţinută sociale sau de 
Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a acţiunilor ac iuni 

Valoarea beneficiilor 

Procedum prin 
Data Valoarea 

carea fost Tipul încheierii Durata 
totală a 

încredinţat contmctului contmctului contmctului contmctului contmctul 

1 
CONFORM CU· 
S(!1t1(1Îilul'd 

ALUL 
B. R.U-D.I. 



Soci eraţi comeiciale/Pel3Jatlă fizică 
autorizată! A=iaţii mmiliale/ 
Cabinete individuale, caliinete 
a=iate, oocieraţi civile profesionale 

NU ESTE sau oocieraţi civile profesionale 01 CAZUL 
~lllldere limitată care desfăş:mi 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenlale/FLU1daţiii 
A • .. 2) 

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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sem.nijtura 

12.06.2017 

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


