
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de SEF SERVICIU 

GHEONEA CARMEN - CLAUDIA , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCAŢIEI -OIPOCU 

CNP  
 , domiciliul 

' 
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.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobAndirli 

3 2016 

Suprafaţa Cotş:-
Darie 

127 mp 1/2 

- Moou.lde
TituJarul1l aobânilire

1Gheonea 

Vânzare- !Valentin V2,
1Gheoneacumpărare 

1
carmen-Claudia 
1/2 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilu·I),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

� 
-Anul

Adresa sau zona Categoria* dobândirii ·-

2 2016 

- ·� 

S�prafap 

Utila 
121,66 mp 

Totală 
135,45 mo 

Cota- Modul de 
I uarte dobândire TJ�a�l) 

Gheonea Valentin 

1/2 Vânzare- ½, Gheonea 
cumpărare Carmen-Claudia 

1/2 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

1 









5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

- - -- - ' -

Cine a realizat venitul 

- -

- -

- -

Sursa venitului: Senfclul prestat/obiectul 
Nume, adresa 11 �aenerator�de venit-� --� - - 1-

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

1 ,- I. Titular - -

7.2. Soţ/soţie - -

7.3. Copii - -

8. Venituri din alte surse -

8.1. Titular 
Agenţai de Plăţi şi Inspecţie 

Stimulent insertie si 
Gheonea Carmen-Claudia Socială a Municipiului alocaţie copil 

Bucureşti 
8.2. Soţ/soţie - -

8.3. Copii - -

( 

-

--

-

-

Venitul-anuaf 
„încasat 

-

-

-

2.394 

-

-

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

Data completării Semnătura 

04.05.2021 

5 



I 

SubsemnatuUSubsemnata, 
de SEF SERVICIU 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

GHEONEA CARMEN - CLAUDIA 

la MINISTERUL EDUCAŢIEI -OIPOCU 

CNP , domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la sodetitf comerciale, compaîill/socletitl naţionale, ·instltutfi de creilit, gropuri de
interes economic.. precum si membru m asodatH. fondatft sau alte onant7

ofli nellllvemamentale: 

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

de actiuni si/sau a actiunilor
,,, 1 ........ --9----�------- ---··· ------------ -----------
�..J 

2. Calitatea de membro în organele de conducere, administrare şi control ale socletitilot comerciale, ale
regiilor ,utonome, ale com�niilor/sodetifflor n�tfonale, ale lnstitutillor ae credit, @le gru.11urilor de Interes
economic. tiJe asoclatillor sau fuilaatmor oii ale altor o.·· -·- --- nemvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea si adresa -
2. 1 ...... ----------- ---------- -----------

3. CaB.tatea de membru în cadrul asociattilor profesionale sl/sau sindicale
1 ••••••

---------------------

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detlnute în cadnd oanidelor oolitiee. fundla dednutl sl 8enum.frea i>artidului nolitic
4.1.. .... 
---------------------

5. Contra� Inclusiv cele de asistenţi juridici:, consultanţi juridi� consulbuţ„ şi dvile, obtfnute ori aOate
în derulare în timptil exerdtiril funcţiilor, mandatelor sau demnititf]or publice finanţate ae la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate � socletitl comerciale cu capital de stat �u unde statul este
adionar maiorltar/mlnoritar: 
5.1 Barficiarul decontra:t numele, 

I 
Instituţia

pmumele/crnumireasi � cmba:tantă: I 
Pnxmura pin 

I 
1iI1JI 

areafoo: contra:tulw
1 

Data 

încreierii I cm�w I 
Vahrea
totalăa 



denwnireaşi încredinţat rontra:::tului cmtra:llllui 
� rontra:tul 

Titular ........... ·-· 
-- -- --

Soţ/soţie ............ _ 
-- -- --

R1Jre O! gnrluJI1l ale titularului 
............ -- -- -- -- --

Societăti comerciale/ Per.mnă fizică 
autcri7roV Asociatii fumiliale/ Cibime 
individuale, cabinefe c&riate, societăti 
civile poresionale sau sociefăti civile -- -- -- --

,-'""Ufesionale cu ra;p.ume limilalăc:are 
... �rrofesiad!avoc:&/�i 

----
"r 

tale/�i/ A.:rvi:,tij2l 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe l inie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l 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 

o 
04.05.2021 

2 

janina.pascanu
Highlight


