
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, PREDA VIORICA 
-=-==.:..:....:...:..:::.:.=::..:...:. _________________ _ 

. având funcţia 

de INSPECTOR GENERAL 

CNP  

la MINISTERUL EDUCAŢIEI • DGIP

, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1l deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

1--------
----

-----

----

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJ2> 
parte dobândire 

r----_ 

r---
r----__ 

------
.. 

•categomlc md1cate sunt: (I) agricol; ( 2) forestier; (3) mtrav1lan; ( 4) lucm apă; ( 5) alte catcgom de terenuri cxtrav1lanc,
dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 

Se ,·or declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

I 2021 

-------
r----t----_

Suprafaţa 

39,5 m� 

--

Cota- Modul de Titularul21 
parte dobândire 

Vânzare apari. vechi 
şi achitarea 

diferen\ei de credit 
imobiliar rămase de 

la apartamentul 
vechi 

t---t---.._ 
-

r------
•categonile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spa\ii comerciale/de producţie.

li. Bunuri mobile

11 Pnnfamili, se in\ckgc so\11llso1111 şi cnpui alla\i III in1rc1111crcJ acestora 
i, La •• Titular 5c rncnţumca1.n. în ca,ul hummlnr pmpm numck pmpnc1,mdu1 (luularul. �0111l•.�011a. �np1lul). iar in ca;,ul hununlor în coprupnctatc, cola•partc 

şi numck ,oproprictanlor 











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

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 

15.06.2021 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, PREDA VIORICA . având funcţia 

de INSPECTOR GENERAL , la i\llNISTERUL EDUCAŢIEI - DGIP 

 
CNP , domiciliat în _____________ _

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic. orecum si membru în asocia ii. fundatii sau alte ore:anizatii neeuvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a
Calitatea deţinută părţilor sociale 

- denumirea şi adresa - sau de acţiuni 
si/sau a actiunilor 

...... 

--------
-----� 

----
--

-----� 

-----
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvcrnamcntale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoaren beneficiilor 
denumirea si adresa -

� 

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

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

r--._

-------
3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale:

� 

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea nartidului oolitic:

't,1, .... 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este acţionar maioritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract 
numcli:, prenumele/denumirea şi adri:sa 

Titular .............. . 

Soţ/so\ie .............. . 

Rude de gradul 1 1
1 ale titularului ...... 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organiza1ii neguvernamentale/ 
Fundaţii/ Asociaţii21

Institut ia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
incredin\at 
contractul 

Tipul 
contmctului 

Data 
încheierii 

contmctului 

Durata 
contmctului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

11 Prin rude de grcu/11/ Isc in\elege părinti pc linie ascendentă şi copii pc linie descendentă.
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuHI, titularul, sotullso\ia şi

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele socieUl\ilor comerciale pe acţiuni la care 
declarantul împreună cu soţul'so\ia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5'h, din capitalul social al societă\ii, indiferent de modul de 
dobândire a ac\iunilor. 

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

Data completării 

15.06 2021 
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