
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector superior 

CNP  

DECLARAŢIE DE A VERE 

2020 

Deac Florina 
la Ministerul Educaţiei Naţionale 

 , domiciliul 

, având funcţia 

' 

, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 l deţin următoarele: 

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

r 

-

I. Bunuri imobile

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

- -

Adresa sau zona Categoria* 
- -

-

Anul 
-

dobbdirii __ 

-

,� - ,_ Cota� 
.. 

·Mooulde
Suprafaţa 

parte aoblndire
'JlitdJar.ufl) 

- - I 
li 

-

1-

i 
! 

I I 

* 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. 

.Anul 
Categoria* 

aoblndlrii 

I 2019 

Adresa �u zona 

1 

Cota- Moc1ul de 
-· -

Suprafaţa 
oarte dobindire 

'rrtutaru12> 

63,61 100% Credit ipotecar Deac Florina 







( 

6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie 

su-. venitului: 
-

Serviciul prestat/obiectuf Venitul şnu� 
Cine a feălizat venitul 

Nume. adresa ,2enerator devenit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular - - -

7.2. Soţ/soţie 

/.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular . . -

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

05.05.2021 

6 

Semnătura 

 



C

o 

Subsemnata, Deac Florina 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
2020 

de Inspector superior la Ministerul Educaţiei Naţionale 

CNP  , domiciliul  

, având funcţia 

, 

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

 1 1. A.soci�t sau acfionar la societl!l· conîei'c�e, companil/sqcietlţi naţio,!lale, instituţii de credit, grupuri 
de interes economi�1itrecum si nielitbru in,asociatii. fundatli sau alte onuuaizatii ne rivernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I.I - - - -

I 

2. Calitatea ije membru în organele ele conducere, aclministrilre şi control ale societitilor comerciale,
ale ngh1or autonome,, ale compşnillor/sodetlfilor naţionale, ale liistitufillor de credit, ale grupurilor
ae fnteres economic. ale asociatillor sau fundatlllor ori ale altor ortanizatli ne !llvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... - - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatfllor orofesionale si/saa sindicale
3.1 ...... 

-

4. Calitatea de membru în O!'P-,Dele de conducere, administrate şi control, retribuite sau neretribuite,
iletiaute in cadrai oartldelor oolitice. fl111ctfa iletinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1 ...... 

.

1 



r 

G 

5. Contracte, inclusiv cele ae l!Şisteilffl. juriili� cogsultanţi şi civile, otitfnute �u aflate în derulare în
timpul exercltlrif funcţiilor, mandatelor sag demnitiţilor publice finani.te de la bugetul de stat, local
şi din fonduri externe ori încheiate cu societiti comerciale cu capital ae stat �u uncie statul este
actionar maioritar/minoritar:

Institupa Proomapin 
nita Valoorea 5.1 Beneficaul crcartra:t: mane� cootradan1ă: ca-eafa;t 1ip.d 

încheierii D.aata 
taalăa i:mn-anele'dentDTiirea şi ooresa dnumireaşi încroointat contractului contractului cmtra:tului 

COOlra:llllui 
ooresa cootra:lul 

Titular ....•..... . ·-· 
- - - - - -

� ............ -
- - - - - -

Rude cr gnr:1u1 11 >a1etitu1aru1ui 
.... ... ... . .  - - - - - -

Sociaap canen:iale'Per.mrn fizică 
aulaiz.făl Acniqii f.uniliale' 
Cabiooe irrlividmle, � 
a<D:Îalf; �civilerrofesicmle 
� sxidăţi civile prolesirnale a.i - - - - - -
ra;puooere limitatăare�ă 
rrolisiade avoca1 Organiza\ii 
neguvemamen1ale F�v

Amatî
rl 

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 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 
05.05.2021 

2 

Semnătura  


