
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Stupa.-u Tatiana. ___________ �_ cr�t.:2;�:� 
de __ director adjunct economic_ la ____ UMPFE __________ _ 
CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile a11. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia'> deţin următoarele: 

-

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

I. Bunuri imobile

1. Te1·enuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări .

. 

Anul Adnesa sau zona Categoria* dobindir,ii 
- -

Suprafa1a 
1
; Co� 
· oarte

- -

Modul de 
'Iiitulandi> dobindir,e 

- -

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

( *2) La 11Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I 

2. Clădiri

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

. 

Anul 
Adresa sau �na Categoria* dobânili:Pii

I 2010 

-

l 

I Cota� M'odulde 
Supr.afaţa 

DaJ!te do6indire 
Tifularul%) 

6627m1 1/2 V en7llrc-cu mpararc 
½ Stuparu Taliana 
½ Stunaru Andrei 

- - - -











,, Sur.sa venimhri: Ser.viciul pr.estat/oliiectul1 Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

l Nume, •dri• 2enerator de venit incasat 

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 

.2. Soţ/soţie 
Agentin Nntionala de Plati si Inspectic lndemnizatie crestere copil, 

38946 
Sociala stimulent insertie, nlocntii eonii 

8.3. Copii 
' 

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

Data completării 

........... . 14.05.2021 ................. . 

o 

6 



J 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Stuparu Tatiana 
de Director adjunct economic 

(o '1-5311_.&t/2,o/

CNP  

, avand funcţia 
la UMPFE 

, domiciliul 

cunoscând prevederile a11. 292 din Codul penal privind falsul în declarafii, declar pe propria răspundere: 

l! Asocia sau· acţionar la sociedţi comerciale, companii/sociedti naţionale, institufii de t?redit, grupuri de 
1 interes economic, precum si, memtiru Îll, asociatii, fundadi sau 2lte orunizatiil neouvemamenftlle: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1 .1 ...... - - - -

-

II

! 

2. Cali1atea de membru În o�ele de aonducer,e, administran şi control ale socie1fţjlo11 comemiale, ale i
regiilor autonome, ale companiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilbl' de cntdit, ale gm;apur.ilor. de interes I 
economie, ale asociatiilor sau fundatiilor- ori ale altor. oroanizatii nesruvemamen1ale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... - - -

� 

3. Calimtea de membru ÎÎl cadhd asociatiilor. or.ofesionale dlsau sindicale
l�u...... . -

I 

4. Calitatea. de membru În organele de conducer.e, administrar.e şl control, retmliuite smr neretFibuite,
detiilute în cadndtpar,tidelor. oolitice. funC!fi.11.1 detmutl si denumirea aani.dului- oolitic
4.1.. .... -

· S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bn.&etul·de staţ, local şi din fonduri
exteme ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat S@U unde statul este acţionar

• majoritar/minoritar:
5.1 Ba1eficiaru1 de oontract nwnele, I lratituţia I Proctmaprin I Tipul A I B I C

1 



" 

pmumele'daumirea şi adresi c.mtradanlă: careafust calliadului 
denumirea� înaedinţat 

ccntradu1 
Trtular ........... ·-

- - - - - -

Soţfso\ie ............ �-
- - - - - -

Rude de gmdul 11>a1etiluJarului 
............ - - - - - . 

Socielăţic.omeiciale'Pe&elă fizică 
aulaizală/ Asociaţii fiuniliale/Cabinae 
iooividwle, cabinereasociate, sociaăti 

civileproresianlesau sociaăţi civile - - - - - -Ţ1JOlisooaleru ra,pnlerelimiidă care 
&sraşmm profisndeavocat/ Oiganizatii

.. A.�;2) nemr .......... ,.dllale'Fundatii/, __ 

1 > Prin ntde 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 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 - Valom·ea totală a contractului

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

o Data completării 

···············14.05.2021 ..................... . 

2 

I 

I 


