
Subsemnatul, 
de consilier 

CNP 

 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Cergan Liliana Florina , având funcţia 
la Ministerul Educatiei • Directia OI POCU 

, domiciliul  

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

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

o 
I. Bunuri imobile

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

1, 
·� -

A<lfesa s�u zona 

 

.Anul 
Categoria* 

---
_ -d·obân4wii 

Agricol 2011 

' Cof!l• 
Sqpr-afaJa; 

1Dar.te

1.700 mp ½ 

Modulae l Titular.tiJ1)
dobândire 11 

ICergan Liliana 
Vânzare- 1Florina ½ 
cumpărare Cergan Daniel 

Marius 1/z 

-

• 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 menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

o 2. Clădiri

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

<Dategor.ia* Aiîgl 

. dobândir.ii Adresa sau zon�, 

Apartament 2016 

S�pll3f'ş1ll 

58,90 mp 

Oota- Mo6ulde 
'liitular.w2

>

' 

.nane .aobândire I 

Cergan Liliana 

1/2 
Vânzare Florina½ 
cumpărare Cergan Daniel 

Marius½ 
* 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. 

1 









i 5.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 
6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 
Nu este cazul 

1 6.2. Soţ/soţie
Nu este cazul 

€ine ,a r.ealizat :venitul Sunai venitului: 
Nume. •a dres�, 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 
I Nu este cazul 
-�. 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 
Cergan Iacob Ioan 
Ceraan Luca 

ANPIS Bucureşti 

Sei:v:iciijl"Prestat/oBiectiiL' � enituLan1,1al 
� ·e:ener.ator. ae venit încasat . 

"t.. - ----

Alocaţii 4.800,00 lei 

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

Data completării Semnă�/ 

.............

  .. 

5 

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight





Subsemnata, 
de consilier ------
CNP _2840411324890 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Cergan Liliana Florina , având funcţia 
la Ministerul Educatiei - Dircctia OI POCU ' 

 
, domiciliul 

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

11. Asociat sau acjionar la societifi comenciale, companii/societip nşţionale, rîiistifuţii ae cr.edit, gnupum ae , 
!Interes economic. jl):recum si0meml>r.u îft-asociatili funa3fii S3U ,alte onranizatii· neâuvernamentale: 

Unitatea li Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
SC Leaderziel SRL 

Asociat unic 1/1 200 

C 
- Susoendata

i 

�- Calitatea de membru în• or,ganele d'e conaucere, adininisttaîfe şi control ale societăţilor. comet.chile, ale 
regiilor aţutonome, ,ale companiilor/societJţilor. :naţionale ale :institqţjilor, tf e cr-eait, •ale gnupurilor. de interes 
economic. ale asociatiilorc saulfundatUlor ori ale,altor. OJ:JZanizatiiJnea:uvernameiltale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2. 1. ..... Nu este cazul 

r\_ �alitatee,,de membmi,.în cadrul asociaf!ilor. l!ro'fesionale ii/sau sin-dicale - - - - - -

-'·• ...... Nu este cazul 

4. Galitatea.- de membru în organele ae conducere, a<l_miiiistrar.e şi control, retribuite sa1J ner�triliuite, 
detinute în,cadr.ul naJitiaelor ifolitice. ifunctia aetinută si1 denumfrea partiduluiruolitic - -- _, 
4.1 ...... Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juiiaică, consultanţă ·jur.idică, consultanţi şi civile, obţinute or.i aflate
în derulare .în tinţpyl exercitării funcţiilor., ffiaildatelor sau demnităţilor ptjbjice d"'manţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate c� societăţi comerciale cu capitl!I ae star sau unde statul este
actionar maioritar/mmoritar:
5.1 Beneficiarul de oonmtt numele, I Jn,;nnlh<I I Prtx:edura mn I linul Dala I Durata I Valoorea

1 

' 
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i:mrumele'denumireaşi airesa 

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

�!Dţie ............... 

� de gradul 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi comaciale'Pers:mă fizică 
autori2ată' A.croaţii familiale/ Cabinete 
inlioouale, cabin!lea.-n:iale, � 
civile ty0resionale sau &lcietăţi civile 
poresionalecură<;p.n:lere limitată care 
desraş:mil ty0resiade rNOCat/ Organizaţii

e'FlU1datii/ A • ..-,, l"IP011\,. '�- • "' 

crntra:tantă: careafust: contractului nx:heieru contractului 
denumirea şi h:redinţat contractului 

airesa contractul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

to1a1ăa 
contra;tului 

o 

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 
 

......... ............  . ....... . 

Semnătura 

o 
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