
DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, ENE DANIEL FLORIN , având funcţia 
de CONSILIER I la MINISTERUL EDUCATIEI 

  , domiciliul   
CNP  

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

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

Q I. Bunuri imobile

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

li""""" 
- ,_ ·- ,.--- Anul 

Adr:es� sau zona Categoria* 
aoblidirii 

-T '" 

·- -

Suprafaţa 
7Cot� 

par.te 

. 

Modulae 
f&iţJilamil1}

,.dotilnaire I 
-

O • Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de api; (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. 

1 
I! 

2. Clădiri

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

- . 

Ângl Adresa sau zona Categotfa* cloblndirii -- - -

1 

-

Coqţ- Modulde 
Syprafatl 1lituiar.u11> 

dobindire 
l 

.Parte ,r -

I 











6.2. Soţ/soţie 

Cine a •realizatvenitul Sursa vemtwyi: S_er,viciull pr.estşt/ol>iectu I , Neniful ,anual -
- Nume. adresa �-

- . ' 1rener.ator_de venit - � �. incasJtl -�

7. Venituri din premii ş(din jocuri de noroc
-

� 

7.1. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii I 

- - - - � 

.R Venituri din alte surse 
·�

·o.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 

o 

6 



(' 

Subsemnatul, 
de CONSILIER I 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ENE DANIEL FLORIN , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCATIEI 

 , domiciliul 

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

1. Aso_ciat sau -acfioliar la societiti comerciale, coiiipapii/societitJ. naţionşl� instituţii' de creB.iţ, :f r-u.I)uiii ae
.1interes economic. orecuiii si memtiru în ,asocia& funclatii s�u alte orianti.tii neimver-oamenlâl�:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
t.l ...... 

2. Cali�tea ele -membru în organele de conducere, 3dminism!re -Ji control -âle socîetttllor com.ercl� ale
,regiilor autonome, ale companiilor/societl@or. naţionale, ale filstitiifiilor, ae creilit; ale,gnipuriilo11 ae 1interes·
economic. ale asociatiilot sau. fuâdatiilor ori ale alfo� o.; " ,;:: DQtluver-oamentaJe: _

- ◄• 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membr.u ,in cadr.ul asociafiilor. orofesionale.si/sau sindicale "
� � . 

-· - -

3.1 ...... 

4. C�itat"' ile me11ţ_br.u în organele ae conducere, a4ministrare f control, retribuite S�U!, nereffiibuite,;
detinuteiîn cadr.ul par.tiilelor oolitice. functia, cletinuti si,aenumirea oaniclului1oolitic _ - - -

4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de-·asistenfi juridici, consultanţi juria� ,consulqiiţA şi civile, obţinute orii athţte
în der.ylare în timpul exercitlrii funcfiilor, mandatelor sau demnitiţilot. Pl!blice fi:ninţate de liL bggetql ae
sfat, locaJ şi din .fonduri externe ori mc1ieiate cu societi_fi comercial� cu capital <I� ,stat satţ unge statul este 1
actionar majoritar/minoritar: - _... Ţ 

5.1 Bereficiarul de con1ract mmele, I
T .

I Procedura tril I Tip.d Dala I DmDa j, Valoorea 
1 



pt'flLDllele/denumirea şi ooresa

T11Ular ············-

Sc,ţ'sx,ţîe ........... ,_ 

Rtde de gia:lul I1
' ale titularului 

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

Socidălicanm:iale/PtDmlăfizidi 
adrriniă/ AD:iapi mmiliale/Cabinete 
individuale, cabiooe �iaie, s:x;ietăti 
civile poresionale sau� civile 

_ roresiooalerulisplmere limi1alăQE 
crsffipri poresiadetMX:S/ � 

. Fl.lldatii// ... TI 

<mlnK:tnă: careatnst ccnra::tu1ui îrdleierii cootia1ului 
derunirea şi îrutdh$4 coolra:tului 

ooresa a:nm:tul 

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

t:Jfalăa 
ca-mdului 

l) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţuVsoţia 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 soţuVsoţia 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 

o 

2 


