
Subsemnata, 
de CONSILIER 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

GALANI DANIELA 
la UIPFFS - MINISTERUL EDUCATIEI

, având funcţia 

CNP  , domiciliul  
BUCURESTI 

' 

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

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

o 

I. Bunuri imobile

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

� -- -

Ailub . � 
Adresa s�u zona €ategoria* 

c1o6indirii -

 (3) Intravilan 2009 

- - -

Suprafaţa 

1400mp 

-cota-
oar,te

1/2 

Modul de 
dobândire 

'Fftuliuml O 

Galani Serban 

Mostenire (sot) 50%
Galani Olimpiu 
( cumnat) 50% 

I 

1 

I 
I 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
{' ·travilane, 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. 

� 

-Anul
Adr.esa sau zona Categoma* 

dobindirlf 
-

(1) 
Apartament 

1 

Cota- Modul de 
Suer.afatt uarte dobândire 

Titular.ul2> 

Galani Serban 

65mp 1/2 Mostenire (sot) 50%
Galani Olimpiu 
(cumnat) 50% 



Galani Serban 

(1) 
(sot) 12,5% 

65mp 1/8 Mostenire Galani Olimpiu Apartament (cumnat) 12.5% 
Alti coproprietari 

(1) 2008 86mp 1/1 Achizitie teren Galani Serban
Apartament si constructie 100% 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (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 inmatriculirii, potrivit legii 

Natura 
:I 

Marca 

-

Motţul· de dobândlr,e 

Autovehicul Skoda Octavia 1 2020 Achizitie 

Autovehicul Dacia Supernova 1 2006 Achizitie 

2. Bunuri sub formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arti şi de cult, colecţii de arti şi
numismatici, 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. 

( 
- ---· - -

llescr.iere sumari 

Nu e cazul 

- - - - -

Anul dobândirii Valoai:ea estimatl I 

! 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depişeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instriinate În
ultimele 12 luni 

Natura ])unului 
-

Data 
- .

Fenoana citte care s-a Form� 
insttl1�t iiistr.iinim înstriinat înstriinlrii 

Valoarea 

2 









6. Venituri din activităJi agricole
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

-- - ·�

- - Sgrst venltulwt Seiviclul prestat/obiectul Venitul anu@} 
Cine a realbtvenitul 

Nume. adr-esa aener,ator. de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

lJ. 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 

•• • • • •• (. 1,. C • �?..: • ?.!. �-

Semnătura 

.......... 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

GALANI DANIELA , având funcţia 

 

la MINSTERUL EDUCA TIEI -UIPFFS 

, domiciliul  

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CNP 

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

1. Asociat sau acţionar- la societlti comerciale, companii/societlfi-nşţion@le, 'instituţii1 (I� cr.edit, gnpţirl de
interes economic. orecum si.membn în asociatii. tundatii sau alte onranizatii n1t211Ver-name11mle:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1 F airv Garden SRL. Bucuresti, Sector 6 Actionar 100% 200 lei 
1.2 Asociatia Liber la Educatie. Cultura si Soort Membru - -

-

,. 

2. Calitatea• de membr.u în organele de conaucere, administFare şi control ale societlp1or comerciale, ale
regiilor @.Utonome, ale companlilor/societlţilor. naţionale, ale butitutiilor. de credit, ale gr.uparilor de inteJies
economic. ale.asociatUIDr sau fundadilor or.I ale altor oh!anizatii ne2uvemiamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -

2.1 Fairv Garden SRL, Bucresti, Sector 6 Administrator o 

2.2 

I 

3� Calitatea de mem6r,u în cadrul asociatiilor, or-ofesionale fi/sau, sindicale 
3.1 ...... 

1) 

4. Calitatea ele membr.u în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadr.ul1 uar.tiaeloi:: politice. functia detinutl si, denumirea vartldului nolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclysiv cele de asistenfl' juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în der.ulare în timpuP

1 
exercitirii funcfiilor, mandatelor sau demnitlţilor publice finanţate de la bugetul de staţ, local şi clin, foncl,n

1 
externe ori încheit1te cu societiţi comerciale cu capital de stat sau• unde statul este acţionar
malorltar/minoritar-:

1 



lrsituţia Pttadurapin 
5.1 Baieficiaru1 decaira:t numele, wltla:tudă: careafat T]Jrl 

A B C pm.mele'denmireaşi ooresa den.mirea şi încredinţm cm!ra:tului 
adresa witra:nd 

Trtular ..... ·······-

&#� ........... ,_ 

Rooede � 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Scx:idăţi oomerciale'Pcmmăfizică 
aJtamdăf �fumiliale/Gibime
mviduale,cabn:se 

. 
� acroau; 

c:ivilepofesmdesau9Xiaăp civile 
Jmfusicnaleru � limimlăcare 
·�JmfesiadeIDIOC:il/�

�.:- KU •..... ....:... Fuooatii' A • • • .,. 

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. 

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 14
ata completării

.... 1: . .'!..L: .. !.!J..t. .. 
Semnătura 

2 


