
,u bsemnatul/Subsemna ta, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

F AZACAŞ I. GHEORGHE NICOLAE , având funcţia 
Ministerul Educaţiei - Direcţia OI POCU 

,e Inspector de specialitate gradul I A la Compartiment Regional Centru 
, domiciliul  ;NP   

unoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ă Împreună cu familia1 l deţin următoarele: 

j 

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

(�. Bunuri imobile

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

Adr.esa,sau zona Categona:'r 
.KnuJ 

aobândirii 
- -

;s'!Pr.afata 
€ota-
parte_ 

- -

Moclal de I 1Jitulaiiilt1l _ dobândir,e " 

I' 
- -

I 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
xtf ·1ane, dacă se află în circuitul civil. 

*:l) La 11Titular11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
:li" în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

,, �vi , Cota- I\ Mochdde
Cattgoma* Suprarai- 'fiţgianif2J doHnditili , pafte , �· dotii11dir-e !

Fazacaş 
1/2 

Vânzare-
Gheorghe 

,_ 

.Adtesa �u zona 

1 1996 66,09m2

cumpărare Nicolae
1/2 Fazacaş Simona 

Maria 

l











i. Venituri din pensii

i. l. Titular

i.2. Sotfsoţie

[ Venituri clin activităţi qgrico/e 

i. l. Titular

i.2. Soţ/soţie

-

- -
� 

- -

--
- -

-

-

- - -

- --

€me-4 �fiveaitar 
Suna veniti:ilai: 

I 
Semeiul pr.estat/olii�tul 

Nlliiie.. «dr.esa 

7
• Tt" 

;nµ-i </.in premii şi din jocuri de noroc
7.1. 'fitular

- - - - ,_

7 .2. Soţ/soţie 

7 .3. Copii 

-

l. Venituri din �/te surse

1.1. Titular 
Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Fazacaş Gheorghe Nicolae Str. General Berthelot nr. 28-30, 
sector 1 Bucureşti 

L2. Soţ/soţie 
Primăria Municipiului Alba 

( ·azacaş Simona Maria Iulia, Str. Calea Moţilor, Nr. 5
A, cod poştal 510134, Alba Iulia 

U. Copii
•azacaş Cristina Maria Bugetul de stat 

ien.er.ator, de venlt 

- - - -

Card vouchere de vacanţă 

Card vouchere de vacanţă 

Alocaţie de stat 

- -

�' � = 

Veilîfiil•,âpilal' 

.. ln.easatl
-� - -
- -

1.450,00 lei 

1.450,00 lei 

1.982,00 lei 

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

Data completării Semnătura 

10.05.2021 
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.. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ubsemnatul/Subsemnata, FAZACAŞ I. GHEORGHE NICOLAE 
Ministerul Educaţiei, Direcţia 

e Inspector de specialitate gradul I A la Compartiment Regional - Centru 

, având funcţia 
OI POCU 

, domiciliul  
 

, 

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

� sau.�cff.on@,f 13 soci� coijaercîal� iomp,nij/cocietlfi'ntPO!!ale, mstitupi ae credit, gtuputi d�, 
teres economic. urecum si..m.embru. în asociatii. ,fundatii sau -alte ornn'izafl:i fteiuver-nl}liîelitale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

' de actiuni si/sau a actiunilor 

Lr······-" 

i. e� de membr.u m organele de oonduceme, �dmÎDÎS�e ii control .�e societiplor comePdale, �le 
riejijJor,-autonolil 4lle. com_paniilorlsoaietiţ@o� naţionale, ale instituţiilot de crediţ -ale p.purilor de interes 
ilionomîc..ale-asoelatiiloti �u1fnildatiilor, on...ie altor, oÂ!:lulâfiî n11tu.vemalileiltale: 

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

��• ele memi;� iiî. caatul,uociatiilor pr-0fesîoilale si/sau· sindicale - -

•ti•-

��t._ ·de snenîlir:g_ în o�ele 4,e ţOrţducere, ,,cJmi_nistnre şJ coitro)i r.ebiibuite 530 neretribuite, 
ute în cadwl:oanideloriuolitfoe.. tunetu., dehnuti· si' denumirea oar.t..,dulai nolitic 

4.1 ...... -

Ş. Contacte, illclmfv cele.de,isBtel!tA•Jgmilici, consulqiîfi şi dvile, obpnut� sau �flate În aerulaf.e in timpul' 

I 

aetdtiriit funcpilor„ mandatelor sau demnitiff(or pulilice 1finanpte de la, bugetul ele sqţ, )�cal şi din fonduri' i 
nteme ot.i înclieiate cu sooiefip' comerciale cu capital de s�t sau uniţe stşful este �cţionar 1 
m.ajotitar/mmontar.: 
s.113etEficmd recoo1ra:t l1lllrele, I T�.;,:i I Proceruamn I Tnxd Dml I Dll<lla I Valoorea 

1 



. .. 

�cbrumireaşiooresa 

TrtuJar .......... ,,_ 

Soţls:lţie ........... ·-

Ru:tedegr.dil 11) aletilu1arului 
• •  ♦♦ • •• • •• • •  

Socidăp canociale'Pmmrăfizică 
aiilmJlă/ A.cniapimmiliale/Cabhft 
in:tividuale, c:abiir:re ·ae �.sx:t ' 

civilepofusiooaleSIU� civile 
pofusi<mle cută5pmere limitalăcare 
d

e

(

, ., aăporesiade� Q�1nizaţii
nPl'JI - ' Fundatii/. â • ..71 ....... -� .. � 
Socidăp cmuciale'Pemmifizică 
atdrJÎ2atV A.cniapi faniliale/ C'abÎB:'te 
imividml cabime . . - . 

e, acroale.,� 
civileporeskmlesu� civile 
potesicn11ecurasµnlere limitalăcare 
�poresiadeavc:x:&/Qwriizaţii 
nPOI t 'Fundatii/ .A „71 

-

-

-

-

-

conlra.t:ldă: careaiait wma.n.dui îrrJ-Jcierij witra:tului 
CH1lll1mlŞÎ îmwinţat oontra:tului 

ooresa wmoctul 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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

tolalăa 
cootla:tului 

-

-

-

-

-

2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
ocietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

\..t'rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

10.05.2021  
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