
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul POPA ION FLORIN, având funcţia de consilier la DGIU, Ministerul Educaţiei, CNP               

, domiciliul: 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere 

că Împreună cu familial) deţin următoarele:

o 

* 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. 

Categoria* 
Anul 

dobândirii 

3 2011 

Adresa sau zona Suprafaţa 
Cota-
parte 

1080 m2 50/50 

� 

Modul de 
Titu1aru11>

dobândire � 

cumpărare 
Popa Gabriela, 
Popa Ion Florin 

(_ • Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se 
:1flă în circuitul civil.

"'2) La "Titular" se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotuVsotia, copilul), iar în cazul bunurilor în 
coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

dobândirii 

2 2012 

Adresa sau zona Suprafaţa 
Cota- I Modul de I Titularu11> 

oarte dobândire I I 

293m2 50/50 construire 
'Popa Gabriela 
Pona Ion Florin 

I 
• 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), iar în cazul bunurilor în

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
II. Bunuri mobile

l









( 

o

3 .2. Soţ/soţie -

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular 

--

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 
-

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular 

-

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7. I. Titular

..__ 

7.2. Soţ/soţie 
-

7.3. 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 Semnătura 

14.05.2021 
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(__ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul POPA ION FLORIN, având funcţia de consilier la DGIU, Ministerul Educaţiei, CNP , 

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

răspundere: 

1. Asociat sau acponar la societăţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, orecum si membru în asociatii. fundatii sau alte omani7.atii nemivernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I. I.·····

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore.anizatii ne2uvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale ·--

3.1 ...... 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul oartidelor oolitice, functia detinuti si denumirea nartidului oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcpilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu 

majoritar/minoritar: 

5.1 8eneficiaru1 deoontra:t numele, 
pmnnele'ckrumirea şi ooresa 

TJ.tu1ar. 
Pq:,alooFlain 

��= 
Pq:,a Gabriela 

societiti comerciale 

bl'ilitupaantnmnlă:
cknnnirea şi ooresa 

Jnc;pedoralulŞcolarJooepn 
V��-Onci m.2, 
Vam 
Jnc;pa.1oratu1Şcola-Jooepn 
Mdlfrlintilslr. Decehal,
m.23,DrobetaTumu
Sevm:rl,�•1 •.. 

cu capital 

Pnxmurapin 
careafa;t 
înaoonţtt 
cmtra:tul 

COOCU1'5 

COOCU1'5 

1 

de stat sau unde statul este acţionar 

TJjEl 
A B C 

COl1tlmului 

CIM 01.00:ml 30ffl3lZ2 139,<Xilei 

CIM 14.002:JD 13.00� 139,<Xilei 



( 

o

Rude de gralul 111 ale titu1aului 
............ 

Societf4i amerciale'Peamă fi2kă 
autai:mW � mmiliaJel 
Cabinde mividuale, abinde 
isx:iate, �civilepulesiooaJe 
SIJ�CMJeJXOmndeW 

ră5purme limitalăcaredesraµlră 
JXOresiadefMX2/�i 

�Furxlaţii/
A.'Diţii2l 

•> Prin n,de 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

14.05.2021 
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