
Subsemeatul/Subsemnata, 

de CONSILIER 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

GĂLAN GH. ADRIANA , având funcţia 
Ministerul Educaţiei, Unitatea de Implementare a 

la Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale , 
 domiciliul  

' 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> 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. 

Adresa sşu zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

3 2018 

Suprafaţa 
Cota-

arte 

12mp 100 

Modul de 
TitularuJO 

dobândire 

cumpărare Gălan Adriana 

* 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. 

Adresa sau zona 
Anul Cota-

Categoiia* 
dobândirii 

Suprafaţa 
arte 

2018 62,47 mp 100% 

1 

Modul de 
dobândire 

Titularut2> 

cumpărare Gălan Adriana 



( 

I� I:s;:_1:s;:_I:s;:.rs;:I:--:::-;:1�1 
* 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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buciţi Anul de fabricaţie Modul de dob4Ddire 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimati 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate in
ultimele 12 luni 

Data Persoana citre care s-a Forma 
Valoşrea 

înstriinirii instriinat înstriinirii 

Conform contract de vânzare Vânzare-
2.11.2020 

- cumpărare cumpărare 
267.272,50 lei 

Natura bunului 

înstriinat 

2 









( 

-----
6.2. Soţ/soţie ----

-----

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume. adresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular ----- I 

-----
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii -----

8. Venituri din alte surse
-

8.1. Titular 

Gălan Gh. Adriana Ministerul Educaţiei Voucher vacanţă 1.450,00 Iei 

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. 

o 

Data completării 

... �1;�2-, .. &?.� ..... 

Semnătura 

· ····--

6 



( 
\ 

Suhsemeet=ul/Subsemnata, 

de CONSILIER 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

�G:�, 
GĂLAN GH. ADRIANA , având funcţia 

Ministerul Educaţiei, Unitatea de Implementare a 
la Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale , 

domiciliul 

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societJţi comerciale, companii/societiţi nşţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru În asociatii� fundatii sau alte or2anizatii netruvernameotale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1 ----- -

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

-
-

-

----
-

2. Calitatea de membru În or.gşnele 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 oii ale altor of2anlzatii nenvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor 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. funma detinuti si denumirea uartidului, oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanfi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În timpul exercitirii funcţiilor., mandatelor sau demnitiţilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri' externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
aetionar ma ioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul decontra:t numele, I hNitutia I Pmm.uamn I TJIJJI Dala I Duram I Valoarea

1 



pm.unelddenumirea şi ooresa

Trtular ...•..••.. ··-

Rooede gradul Jl) aJetitularuJui 

Socieffiticanemale'Pera:măfizkă 
autori2atăl �i fimiliale'Cabn1e 
irdiwluale,cabinF-cs:x:iare., 9XÎetăp 
civilepofi:sionalesau� civile 

( poresiooale cu tă<p.mere limitală care
deslăşmă JJOresiadeavoca/ Organizatii 

F 
.. 

. ·rJ 

wma.tudă: 
ckrumireaşi 

adnsl 

careafait 
încm:linţa 
conba1ul 

cmtra:tului irrh:ierii 
oontia:tului 

CXJl1!ra:ndui tolalăa 
CXJl1!ra::(U]ui 

1> Prin rude 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. 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. 

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

Data completării 

o 
�Ir .()�/lt1JZ./ 

2 

Sem ra 

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

janina.pascanu
Highlight




