
DECLARA ŢIE DE A VERE 6fG,/ ;J.9. o.â<J'2/ 
Subsemnatul/Subsemnata, SABABEI SLĂVAŞ Ioana-Maria V., având funcţia 
de Inspector de specialitate IA la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

CNP  domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu famiJiaO deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

o 1. Terenuri
NOTĂ:

l 

I 

I 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Moclul ile 

'Fltularul ndobândir.ii parte dobândire 
Sababei-Slăvaş 

Contract de 
Ioana -Maria 

1 2011 66,90 mp 1/2 vânzare- ½ 
Sababei-Slăvaş cumpărare 
Mircea-Radu 
½ 

. . - - - . . 

- - - - - - -

. . - - - . . 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (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. 

2. Clădiri

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

Aares!l sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafatş 
Cota- Modul de 

TitularuJ2> dobândirii oarte dobândire 

•  l 2011 66,90mp 1/2 
Contract de Sababei-Slăvaş 

vânzare- Ioana -Maria 

1 











o 

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. aaresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - . 

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

Sababei-Slăvaş Sara Ioana Prestatii Sociale AJPS Cluj Alocatie copil 1982 lei 

Sababei-Slăvaş Maria Prestatii Sociale AJPS Cluj Alocatie copil 1982 lei 

Liceul de muzică Sigismund 
Sababei-Slăvaş Maria Bursă merit 1014 lei 

Todută Cluj - Napoca 

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

Data completării 

11.05.2021 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Sababei-Slăvaş Ioana-Maria V. având funcţia 
de Inspector de specialitate lA 

CNP  

la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerci�le, comp�nii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic. orecum si membru În asociatii. fundatii sau alte or2anizatii ne uvemamentale:

(_ Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a acţiunilor 

I.I. ..... - - - -

- - - -
- - -
- - - -

- - . -
- - - -

2. Calitatea de membr.u În organele de conducere, administrare şi control ale societitilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale pg.purilor
de interes economic. ale asociatiilor sau fundadilor ori ale altor onzanizatii ne uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -

2.1 ...... - - -

- - -

C 
. - -

- - - -
- - -

3. Cali�tea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... -
-

-
-
-
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor oolitice, functia detinuti $i denumirea partidului politic
4.1 ...... -
-
-
-
5. Contracte. inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă si civile, obtinute sau aflate În derulare în

1 



timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori închei�te cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 

5.1 8a1eficiarul de contra:t: I1Uirele,
prenumele'derrurnirea şi adresa

Tdular ........... ··--

Soţ/9:Jţie ........... ·--

Rude de graiul JI) ale tituJaru1ui

Soc:ielati comerciale' Peisoonă fizică
(. autoriiată/ �i familiale/ 

Cabinete mviduak;cabinae 
a<n:iale, in:� civile imresirnale 
sau in:ielăp civile imfesiooale a.t -
� limitatăca-e�
Jmfesia de avocat/ �iiapi
neguvemamentale Fundaţi�
A. c;mmij2) 

lrSituţia 
contra:tantă:
denumirea şi 

adresa

Prroxh.uaprin
carea rost 
inctWinţat
contra:tul

TIJ1ll 
contra:tului

Da1a 
in:heierii 

controctu1ui

Valoarea
Durata 

.-.........,....1..: tomlăa 
�Wi:l,;ll.llW contractului

i 
i_
! 

1 1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie 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.

Q 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

11.05.2021 

� 

2 

janina.pascanu
Highlight


