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Subsemnata, 
de Sef serv 

DECLARAŢIE DE A VERE 

DIACONESCU DOINA 
la MEN, 

, având funcţia 

 , domiciliul 
CNP

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. 

I. Bunuri imobile

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

. - •·- -

Anul Adr.esa sau zona. C@tegoma:!l- llobândlifil - - ,.

- ... ..  

- Cot.I 

�t(Pr.qJ3ja, 
riiallfe,_ -... --�.

- .
l\f odi1lt

(

le 
I: 

clobiiitlhte Titulatu11> 
' 

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 
Actr,sa sau zona Catego.r,l�" 

,4obindinii 

Apartament 2019 
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-

Şu,pifâfa.t-
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ra Cot. 
11 nart-··- . e . 
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Moduide 11 
-

âobândir.e -
CJ?ifulam.iliJ 

Diaconescu 
cumparare Doina 

Diaconescu 

i 

-











5.2. Soţ/soţie 

-·

6. Venituri'@Eactivităfi agricqle
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

ein@ a ietilizat :venitul! S:u.n,ai venitului: 
Nume. ,adiesa, 

7. VeniturÎdinpremii şi di;jocurir.de noroc
7 .1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
· 8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

Sem'oiul\pr-estat/q)ictctu)] Venitul-anual 
,tteneliatot, ae V)iiUl -· .încasat 

I 
I 

I 
1--------------t-------------+-----------+-------1 
8.3. Copii 

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

Data completării 

20 mai 2021 

6 

Semnătura 



Subsemnata, 
de Sef serv 

CNP 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

DIACONESCU DOINA 
la ME, 

00 jJatl1Pcf/ 
, având funcţia 

 , domiciliul 

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

il. Asocfatt s,!lu acfjonar, la societăţi co e , le c m o · e · na · titu · credit', ;gmapâf.i: de 
�nteres economic itmembJ!U în eotal\: 1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... -

Calitatea deţinută 
r. e părţi I Valoarea totală a

sociale sau I păqilor sociale 
de ac iuni _ i/sau a_ac iunilor 

. 2. Cialitafea de menibr-q în or,ean.ele ae coliducer.e., ,a�e .fil conttol ,al� soţietăţilor comeroh!le, @le 
regiilor. •autonome, ale compaliiilor-/so.cietJff]or. naţionale„ tle Jjwituţiiloi, de dedit, ale pupumlot- de inter.es 

· ecoiiomic .ie,3socia ··1oi sau fundal· oir olit ale·âltorr o-:- vemamentale: 
Unitatea 

- denumirea i adresa - Calitatea deţinută 
1 2. 1 ...... -

3 .1 ..•..• 

Valoarea beneficiilor 

· ,. €alitatcta de 111.1emti-, • iîn o, anele de conauce ,a'<lm ,aJTe con o re. uite ,saUi qeretfiibuite,

I 

I 

de · ute în cadrul�
4.1 ... ... -
5. @ontf.J!cte; inclusiv cele de asistenţ�.j:u.ridici„ cons)!ltan · şicivile., obţinute sawaflj.te în del!ulare în timpul
exercitşriiYuncffiloi:, .man�at�lor. sau demnităţilor _public_e lfin@Jljate de I@ 1,-ggetq). cje sţft, 'local şi clin' fond ud
exteme ori •încliei3te cy societJ,ţi comer.ciale cu c,aj>ifat de st3t s�y unde statyl este •@�ţiogat
ma· omtar/minoritar,:

5.1 Bendiciarul de contra:t: 111.Drele, 
pmurnele'denumireaşi oonst

Trtular ........•.. ·-· 

Soţll'Dţie ...••.•••.•. -· 

Rwe de grajul 11> a1e titularului 

Jmtitutia 
contioctantă: 

denumirea� 
oonst 

PtoceduraJllil 
carea rost 
ÎlllOOÎnţat 
camdul 

1 

TipUI 
a:nra:tului A B C 



Societăti cormciale/Pmmnăfizică 
autorizată' AsJciatiifimiliale/Cabitm 
imividuale,cabnmacl1Ciale, sxietăţi 
ciwe J10resirnalesau� civile 
Jl'Oresionale cum.cpnlere limitată care 
�J10resiademu:at/Ogani2atii 
---- _, 'Ftn1datii/ A • .. ... 

Ul 1..,...1 1.--. , ■ 

-

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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data Încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C- Valoarea totală a contractului

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

Data corn pictării 

20.05.20201 .................................... 
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