
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector de specialitate 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Crişan M. Anca Paula , având funcţia 
Ja MINISTERUL EDUCAŢIEI - DIRECŢIA OI POCU , 

, domiciliul  

cunoscând prevederiJe art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 deţin următoarele:

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

o 
I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: 

o 

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

2. Clădiri

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

Adl'esasau zona · iC-ategoria* 
Anul 

Suprafaţa 
dobindhtif 

1 2012 58 mp 

- -

- -

- - -

Cota-parte 
Modal de. 

Tituland
2> 

debbilli'e 

Contract de 
Crişan Anca Paula 1/2 

1/2 vânzare-
cumoărare 

Crişan Gheorghe 1/2 

- - -

- - . 

- - -

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

6. Venituri din activităJi agricole

6. 1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

Clâe a r.eallzat v� 
- ;; .. ,.· 

.. , 

-

-

-

-

, .. ;��� .. venitu.lui:
k:•� ��. ·- feiâ 

'( Venituri din premii li din joeuri dB 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 -

-

-

- -

. -

- -

. -

Senic_!ul .e.res1Bt/ob�• -�••
,.�. �tirde veâit 1

� � 
= -

- -

- -

. -

T'" 

- -

- -

- -

. -

. -

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

Data completării 

12.05.2021 

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Crisan M. Anca Paula , având functia 
de Inspector de specialitate la MINISTERUL EDUCAŢIEI - DIRECŢIA OI POCU , 

CNP  , domiciliul  

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

1. Alociat u■ acţiour la -- -- nia/societlp aţiona� l"IIPllr• 
de ilateres eco■Olllie, preeaa şi111eâbna la asociată, fundatil,sau alte ospaiza1fi �tale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. 

!."Ca"utatea de 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

alefl!l(ilor utuilome, ale CQJD aiitiilfcir,: C>II .... �stltu 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

de inte11es ecaomla, ale asoţlaţiilor saa or ori ale altor organizatu n•vema 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

O 3. Calitatea de membra 1n cadrai asoeia1fllor profesionale şi/sau sindicale

3.1. 

4. Calitatea de membru În organele de conduce� administrare şi control, retribui� sau neretribuite,
deţinute în cad11ul partidelor politice, funcţia detinuti şi denumirea pal'tldului politic

4.1. 

1 



(

o 

S. Conu.acte, inclusiv cele de asistenţi juridi� consultanţi şl mile, obţinute sau aflate în derulare în I
. timpul. exeFcitbii' func1iilor-, mandatelbr- nu demnitiţilor. publice finanţate de la bugetul de stat, local 

şi din fonduri externe om, încheiate ca societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritaivminordtar: 

II15tituţia Piocedura pin Data Valoorea 
5.1 Beneficiaul deCCX11ra:t numele, oontra:tl1tă: carean;t Tip.tl 

în::heierii 
Dura1a 

totalăa 
prenumeldderumirea şi alresa dewmireaşi încredinţa contra:IUlui cmtra:w1ui cootra.lUlui 

contra;wlui 
alresa conmdu1 

Trtular- -

&ţ!SJtie - ---- --- ---

Rude de grah.d 1n ale tituhrului -

Societăpamen:iab'�fizidi 
autcri2atăl Asx:iapi familiale' 
Cabiooe itxtividua1e., � 
a<D:Îale, melăti civile profesiCllale 
sau melăti civile proresirnale w --- ---

rap.nrl:relimilalăcae� 
I 

profesiadeavcx:rf/ Q-g;mi2atii 
neguvemamentaleFuooaţii/ 
Nniaţti) 

1 > Prin ntde 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 Semnătura 

12.05.2020 

2 


