
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Pistol Alina Ramona 
------------

, având funcţia 
Şcoala 

de director 
Gimnazială ,,George Enescu" 

----------
la Moineşti _______ _ 

CNP 
280011 
527433 

9 , domiciliul  

' 

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

"��!:::!!::C7:.:::�:t�::!�::;t:!�o��:r::.C:Z:l�tft;i:!�; 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

" 1.1 ...... -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

·-2� _c•t�� de membru, în .m�ete �e condq�· adrnÎIJistiju-i,"şi,.�tn,�. ak, ��r, ţe"��i31�, ?:l�t
.. regioor autonom�,:ale coirtp�r/�tiţilor:Baţioiua�� al�.��r· de''ţ� ��gt11pţiti1;�t--�d�,)n.t�t�s}
. «onomic, ale asociatiilor sa_.� ... tinorori aie.âlfo.- (}a ' -.. ···:n�enuu:iiţn.tale: \';, ,, ' .... <t .,,., . "7'!' .;l'( 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... -

.. 3. calitâte2ţd�••bijtj� ţâafu1i$���,�t��a1e:_şftiiti:ii!îtttc#t1itiţfl'.î�fMt.<fl1ti:i lf!l"Jilf 4
3.1. Sindicatul Liber din Învăţământ (SLI) Bacău - membru 
3 .2. Asociaţia Invăţătorilor din judeţul bacău - membru 

._5. Contracte,. inclusiv cele de asistenţă jm:i�i��consultanţă j�_ COJ,IS�ţă şj:�.obţilţu,ţe • ori, �O�t�'.: 
în derulare-m>timpul exercltirii funqiilor,,·fu,�datelor sau demiîităţilo't; p-.hli�e'fmânfâte 'dfi,�la\;bugt?tufd�.· 

• stat, local şi din: fonduri extetjţ� orj.îneh,'i�ia�Ju: societăţi comer�ăle e�. ţapitat,diisfa.t,şau unţJe:staful�este
·acţionar majoritar/minoritar:'.' •?· : .. :_'<. \ . : : ,·::}-;'.;ii/ :: • ' ;Jj;:\·,' ·: ·)i r'.:.: '. .',/.ţ].i/ ' ';: ;; : )(?f Jt"'' '.:, , ·::,/·t 

1 



Tns611� Pnnmapm 
Ilia Vruoorea 5.1 Bereficiarul dew:ira::t 11lJlX¼; wilaaiă: ama:f.ost T,pn 

romii Dmla tomlăa JRl]IJllm'cmmireaşiwresa <bunireaşi îwa1it$t od1a:J11111i cxma:tuhn a:l1fiarului contndului 
ahe;a axilanll 

TJ.tular ••••• ·······-
-

Soţ/soţie .. ......... ·-
-

Rirede gralul 111 aJe1itularului 
............. -

Societăti COille1ria1dPffiOOllii:fizică 
autorizdtă/Arociaţiifumilialdeabin1e 
iooMduale,aibnie� � 
civileţrofesionale samocidăţicivile -
rroresionalecută;pur:me limi1alăcare 
desfiş:mărroieiiareavoc::t10r,tr,04ii 
neguvammentaldFuwaţiif Asxiaţii2) 

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 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 

30.05.2022 

2 


