
Subsemnatul/Subsemnata, 

DECLARAŢIE DE AVERE 

RUSU LUCIAN RADU , având funcţia 
de CONSILIER JURIDIC SUPERIOR la MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 11 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

o 
1. Terenuri
NOTĂ:

(_-

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul n 
dobândirii parte dobândire 

½ RUSU Lucian 
3 2001 1170 mp. cumpărare Radu 

½ RUSU Ninela 

1/2 RUSU Lucian 
3 2001 4000 mp. cumpărare Radu 

½ RUSU Ninela 

3 2018 4000 mp. ½ RUSU Lucian 
cumpărare Radu 

½ RUSU Ninela 

* 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 în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2l 
- dobândirii parte dobândire 

2 1992 150 mp. 100% cumpărare 
RUSU Lucian 

Adresa sau zona 

Radu 

1 











5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole
-

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anu-1 
Nume. adresa 

-
e:enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7. 1. Titular

(_ 
7.'2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

RUSU Radu Andrei alocatie 1008 

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

Data completării Semnătura 

13.04.2021 
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C 

o 

12-4472/15.03.2017

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER JURIDIC 

RUSU LUCIAN RADU , având funcţia 

CNP  

la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
, domiciliul  

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria riispundere: 

1. Asociat sau acponar la societiţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru În asociatii, fundatii sau alte orn:anizatii net1uvemamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni si/sau a ac1iunilor 

NA NA NA NA 

2. Calitatea de membru În organele de cond11cere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orllftnizatii ne11uvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor -denumirea si adresa -
NA NA NA 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale
3.1. Colegiul Consilierilor Juridici din lnvătământ Cercetare 
3.? . Baroul Bucureşti - suspendat 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detioute În cadrul partidelor politice. functia detioută si denumirea oartidului oolitic

4.1.. .... NA 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridică, consultantă 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 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 &reficiarul de<Xllllutt mrneJe, 

I Imtitutia I funrlura prin I TipJl 
Dtta 

1�1 
Valoorea

?)!"'"'"nnPWdannnireaşi ooresa conlrat1antă: care a ftN COOlradlllui in:heierii lolalăa 

1 



o 

cknnnire! şi încredinţat oonlJa:tului oonlradului 
adresa contra:tul 

Tltlllar ........... •M• 

NA NA NA NA 

Soţ/9Jţie ............ _ 
NA NA NA NANA 

RlD! O!� 111 ale titularuJui 
. . ...... .. .. NA NA NA NA 

Socidăţi con�iale/ Per:ani fizică 
autorizaJă.' Nn:iaţii familiale/Cabiooe 
iooMdwle, cabimeasociate, 5n:idăţi 
civileprofesiomlesau 1n:ietă(i civile NA NA NA NA 
profesionale cu rasp.trlre limÎtală care 
desf.şJara profesia de avoc:a1/ Organizaţii 

, n:mtVeniameooilel FLumtiv As:x:iatif> 

1 > Prin mde de gradul I se înţelege părinti 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 
socil!tă\ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul imprt!ună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societă\ii, 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 

13.04.2021 •• • •• •• • •• • •• • •• • 
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