
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

PAŞCANU M. JANINA NI COLET A , având funcţia 

CNP  

la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

, domiciliul , 
 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

*I) 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.

Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Adresa sau zona 

3 2012 

 3 2018 

 2 2018 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

23,88mp I 

4600mp 1/8 

3334mp 1/4 

Modul de 
Titularul1 l 

dobândire 

cumpărare Paşcanu Janina
Nicoleta 
1 )Paţac Viorica 
2)Mateescu
Mihaela Viorica

moştenire 3 )Şerban Ancuţa
Laura
4)Paşcanu
Janina Nicoleta
I )Paţac Viorica
2)Mateescu
Mihaela Viorica

moştenire 3 )Şerban Ancuţa
Laura
4)Paşcanu
Janina Nicoleta

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

1 









6. Venituri din activităJi agricole

6.1. Titular ,. 

6.2. Soţ/soţie ( 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa eenerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
..- \ 

J 
7 .2. Soţ/soţie ,, V 

,/ 
/ 

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 pqtrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

12 mai 2020 ······
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, 
de CONSILIER 

PAŞCANU M. JANINA NICOLETA , având funcţia
la MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CNP , domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societiti comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte 01"2anizatii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1 ...... SC CASSIEL INTERNA TIONAL SRL ASOCIAT 50% 1/2

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor On!anizatii ne2uvemamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-
2.1 ......

� 
/ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ......

.,--

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 ......

� 
,,,,/ 

,_,,/' 
C 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
În derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bereficm.tl de ca max mmele, 

I 
Jnstitutja 

I PitnrlJa pin I liJXII 
Dara 

I =tll I 
Valoorea

amtmeldderamirea şi .desa caltta:lallfă: care a nit caira::tlllui îocheierii ttialăa

1 



Trtular .. .. . .. . .. . .... 

Soţ/soţie ........... ·-· 

RtxJe de gra:iuJ [I) ale titularului
............. 

Societăti ccmaciale/Pe&ană fi:zjcă
autoozmă/ �i familiale/ Cabinde 
imividuale, cabinete asociare, � 
civile pofesionale sau s:x:� civile 
pofesionaleru tă<;p.Iooere limilată care 
�profesiadeavoc;t/ � 
negtr ' 'Funda(ii/ Asx: . ...,> IT-■IClllt\:.1116.MW" J8ţlr 

dern.mirea şi încredinţat contractului 
ooresa contra:::IUI 

1> Prin ntde de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

contractului 

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 Semnătura 

12 mai 2021 
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