
DECLARAŢIE DE AVERE t:;:/13 //9.ef/4 
Subsemnatul Victor ILIESCU, având funcţia de consilier la Direcţia Generali {..�iţ�mânt 

Bucureşti, cunoscând
, 
prevederile art. 292 din Codul

 
penal privind falsul

 
în declaraţii, declar pe propria 

răspundere ci împreuni cu familia'> deţin urmitoarele:

•1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

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

Nu este cazul 
• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca

se afla în circuitul civil. 
•• La "Titular" se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clidiri

N O T Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

apanament 

apartament 

1990 

2021 

100 m2 100% 

60,32 m2 0% 

cumpărare ICVL Victor Iliescu 

cumpărare I) 
Anca Maria 
Constantin 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casll de locuit; (3) casll de vacantll; (4) spaţii comerciale/de producţie.
0 La "Titular" se mentioneazâ, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
•> Plata apartamentului a fost efectuatll din contul în euro de la ALPHA BANK de catre Graur Ştefan Rllzvan (soţul fiicei
soţiei mele, Graur Livia Alexandra), care a depnut, confonn împuternicirii, banii provenind din vânzarea apartamentului
înstrăinat de soţia mea în anul 2017.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depişeşte 5.000 de euro

N O TĂ : Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacii. ele se afla sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarllrii. 

Nu este cazul 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţi de valoarea de piaţi, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depişeşte 500 de euro* 

1.1. Titular Nu este cazul 
Nu este cazul 
Nu este cazul 

•se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sii de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str!inltate . 

. 1.1. Titular Universitate/M.E. 175.000 lei 
Senatul României 75.000 lei 

Nu este cazul 

2.1. Titular Nu este cazul 
2.2. So so ·e Nu este cazul 
3, î(enitun.din cei/ar.�. ei1Jwn,milor 

3.1. Titular Nu este cazul 
3.2. So so ie Nu este cazul 

· 4.1. Titular Nu este cazul 

14.2. 
Nu este cazul 

Nu este cazul 
5.2. 

I. 
"f'j 

Nu este cazul 

6.1. Nu este cazul 

Nu este cazul 
Nu este cazul 
Nu este cazul 

8. Venitµrl din-alte. surse

8.1. Titular Nu este cazul 
Nu este cazul 
Nu este cazul 

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

Data completării: 19.05.2021 
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DECLARATIEDEINTEREsE Ctlld /tt;.aQ� 
Subsemnatul Victor ILIESCU, având funcţia de consilier la Direcţia Generali fn�iţimânt 

Superior, CNP                 domiciliul                                                                          cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria rispundere:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale
sau de actiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1. 1. •.... Nu este cazul

Unitatea 
- denumirea. i adresa -

1 2.1. Asociaţia pentru Administrarea
Ritului Sco ian

3.1 ...... Nu este cazul

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
Membru Nu este cazul (activitate pro bono)

� 
��-,.:;--.:...: ...... � �-;., ......,..�.� .� --.:-.;.-,::.� •.. -.. �/T�""-....-.. •. ---1•,• .... p f' • � � .., I • l .;!t"7:-..c. .... _ •. _, .. �-�---�·--a.-4t-.. --.::.r: , • ..• _. -�~��-�,r.;..e. -, .... :�� •...:E.: • • -.• • .t• 1t-: �• � f �,..,... ,T6 •"� • - - • "": .;-• � '41 f ��";--' w•,:.:: ... �;.,-::-" 

- - ......___._ -......__....._� �-"----• - ��'-'"..C.., -4.1. ..... Nu este cazul
' 

11 5. 'lomnOte., D)eJasiv ale. de .asistenll Jumdic� eo:n.,wiltaDfl\ şi aMle, obtfnute sa• aflate .ID dendlre h 
· .CQnpul _..c��ilor., mandatelor so ••ttaţilor publlee JÎnilatate de la bqetul de staf-t 1oeal tL
1'llbl 1onda,t ..,JTDe on tacheiaif �· sodeflţi. comeFdale ea cafitaJ 4e siat au ode -...tul este aqioaar. •• - · -- · _..:... , .. � . 0•'---111 ,. . : li 

5.1 Bcn:ficiarul de contrat 1rumek;
JMl.lmelaerunirea� ooresa
T rtular. .. . . . Nu este ca:znl 
- ...... Nue;te cazul -

� de erai.li II) ale 1itu1arului . • • Nu este cazul
�cxxnerciale'Pannlfuicăautorizaă' 
�mmiliale'Cabiooeio:IMdmle,cabin2 
� �civile resiooale � civile' flU sau 
pofesiomlecura:p.nJere limitalăcae� 
pofesiadem,oc;J/ ()qg:ulÎaţÎÎ I� Finlatii/ A • • •• 11 

·� . .. 

Institupacrnlra:lantă:denumireasi ooresa
-
-
-

-

. . 

Procedura pincme aht
. 
" 

. . 

.. 
<Xl11ra.1ld... 
-
-

-

-

TJPJI 
COlimmdui

-
-
-

-

A B C

- - -
- - -
- - -

- - -

Pnn rude de gradul I se mtelege pilrinţi pe hme ascendentă ş, copu pe hme 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 saucaracterul Incomplet al datelor menţionate. 
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Data completirii: 19.05.2021
1

janina.pascanu
Highlight




