
Nr ••.••.•.••.•.•••.•.•••.••.. / .05.2021 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Luminiţa Stoian , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector 
CNP , domiciliu l  

' 

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

( *I) Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona I Cat�orla* 
Anul 

dobândirii 
- - -

Suprafa� 
Cota-
oar.te 

- -

Modul de 
Titularut1>

dobândire 
- -

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

o 2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
 

1 2008 

Suprafşţa 

24 mp 

Cota- Modul de 
11itubµ·ul1)parte dobândire 

Macovei 

Certif. Ilie+Stoian L., 
3,12 moştenitor Macovei Paul,

Macovei Marian-
Iulius 

* Categoriile indicate sunt: {l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La "Titular 11 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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 









7. Venituri din premii şi din jocuri 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 

7:K]#b,� .... 

o 

s 



Nr . ......................... ./ .05.2021 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector 

Luminiţa Stoian , având funcţia 
' 

 
CNP 

la Ministerul Educaţiei 
 , domiciliul 

' 

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

( ... Asociat sau @cmonar I� societiţi comer.clale, conq,anii/societiţf naţionale, institutfi de credit, gruRuri ele
interes economic. orecum si membru în asociatii:. fundatii sau alte Ol"28Jlizatii nesruvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

S.C. Petrom S.A. Bucureşti 975 X 0,4600 =
Bucureşti, sector 1, Str. Coralilor nr. 22 ("Pctrom City") 

Acţionar 975 
448,5 ron/ valoare 
acţiune actualizată 

la 04.05.2021 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiplor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asoclatiilor sau fundatiilor ori ale altor onzanizatii neouvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2. 1. ..... - - -

3. Calitatea de membru în cadnul asociatiilor urofesionale si/sau sinaicale
-

....., -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control\ retribuite sau neretn"buite,
detinute,în cadrul partidelor, politice. functia detinuti sldenumirea nartidului oolitic
4.1. ..... 

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţt şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitiîii funcţiilor, m�ndatelor sau demnitiţilor publice rmantate de la bugetul ae stat, local şi din fondt1ri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu cagital de stat sau unde statul este acţionar
maior:itar/minoritar:

.. 

Prcx:edura pin 
s.1 Bereficiuul reoontnrt nnree. con1radan1ă: careafa;t Tipul 

A B C 
r,remrre1e'denumrea şi 00[\Sl crrunireaşi irxlwinţat conlractUh.li 

achsi conua:tul 

1 



TÎUB' ....... ..... -

� . . .. ... . .. . ,_ 

Rl.redegrodul JllaJetitumu]ui

. . .. .....
.
.. 

��oormciar/Per.mmfizră 
auk:Jrmllă/ As:cilţii familruel Cabinei! 
iixliviclwe, cabird! ac;ocă; � 
civoopofeoonalesm9Jcietăpcivile 

._ rrofesmalerurnspt.niere limitalăcare 
� profesia de avocav' Qganrzaţii 

., le'Furditii,' • . ..,,, 
' .... , ... ,la . • 

. - - -

- - . -

- - - -

- - - -

I) Prin mde de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

- .

- -

- -

- -

I 

I 

:!) 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A- Data Încheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totală a contractului

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

o Data completării 

c0f.-. O'o. cfLcfbz� 
Semnătura 

2 

I 

janina.pascanu
Highlight


