
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER I A 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

SIRBU I.A DANIELA , având funcţia 
la Ministerul Educatiei, Directia OIPOCU 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1 > deţin următoarele:

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

o 
I. Bunuri imobile

o 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

: dobbdir.ii 

I 2013 

3 2013 

3 2012 

Saprafaţa· 

l,87HA 

2049 MP 

IOO0MP 

Cot.a- Modulde 
Titularu1

1> 

Dar.te doblndire 
.

SIRBU 
V ASI LEISIRBU 
DANICLA 

112 CUMPARARE ½,VINTILA 
CRISTIANiVINTILA 
ELENA Y: 

SIRBU 
VASILEISIRBU 
DANIELA 

1/2 cumparare ½.VINTIi.A 
CRISTIAN/VIN J'ILA 
ELENA �l 

SIRBU 

1/2 cumpararc 
VASILE/SIRBIJ 
DANIELA 

* 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, so\ul/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. 

1 



Anul 
' 

CotB- Modulde Adr.esa sau :wna C.tţ;goria• S11prafa�� Titularul1> 
' dobilldirii nafte dobindire 

SIRBlJ 
I 

I 
cumpararc 

VASILE/SIRBU 
I DANIELA 
 2 2013 15S MP 1/2 1/i,VINTILA 

CRISTIAN/VINTIL.A 
ELENA½. 

 
Constructie regie SIRBlJ 

2 2013 230MP ]/2 V ASILE/SIRBU proprie DANIELA 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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),
'"'r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

o 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

.Natl}.ra Ma._ Nr. de bociţi Anul de fabmcati- Modul de dobândire 

autoturism A11di A4 J 2010 Cumpararc 

autoturism Logan J 2007 Cumparare 

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 Vşloa:r.ea .estimată 

2 









o 

5. Ve11iiuri din pensii
- ·• -· -

- ·-

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităfi agricole
-

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

I 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul -.nual 

·"-

Nume. adresa aeneratot de venit încasat 
7-. VenitJiri din premii t( dinjocurf de norqc 

. - .. -·

7. I . Titular

7.2. Soţ/soţie 

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

Data completării Semnătura 

14.05.2021 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER I A 

CNP  

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

SIRBU I.A DANIELA , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei , Directia OIPOCU 

, domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionaJi la societăţi comerciale, companfi/societlţi naţionale, instituţii de c;redit, grupuri de
infeJTes economic. orecum si membrru in asoelatil. fundatli sau alte omanizatii Dl!!Ou:vernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea tolală a 

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

I. 1. ..... X X X X 

() 

C 

2. Calitatea de membru În organele de coaducer.e, adlilinistn.p şi control ale sociefflfilor comerciale, ale .
regiilor au.tonom� ale ,oiqpaniilot/societlţilor naţionale, • institufiilor de credit, ale grupurilor de intefes
economic. ale asociatiilor Silll fanda.tiilor ori ale altor omanizatii nea:uvernamenCBle: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.J.. .... X X X 

1 3. Calitatea de membr-u în cadrul asociatlilor nr.ofeaionale •llsauasindlcale 
3.1 ...... X

4. Calitatea de membru în orgaaele de eoaducer.e, �minfstqre şi cont1TOl, retribuite sau ne�tribuite,
dednute în cadrul nar,ticJelor oolitice. fu■dia detinoti si denumirea �rtic;lulu;i oolitic
4.1. ..... x 

· 5. Cont�cte,-inclusiv �le de asist�mţi-]uridici, consultanţi ]'1ridid. consultantă- şîi"civile, obţinute or.i aflate
în dendar.e În timpul exercitirii funcţi1lor, mandatelor sai 4e�•i'fli1Uor pqti�e finanţate (le la bugetul de 
stat, local şi din fon.duri xteme ori încheiate ca soclef6ti qonai cjmţ cu cap'itlll de stat saţ! ynde statul este
actionar maioritar/minoi'itaJI: 
5.1 Beneficiarul derontra::t: numele, 

I 
hNitupa 

tm1umele/demnnireasi ooresa contJroantă: I Pitx:ooura im I TipJl carea fi:s contractului 

1 

Dda 
încheierii I cmr::w I 

Valrnrea
tolalăa 



o 

I 

., 

T ltUlar ..••.••.•... _.x 

Soţ/soţie ............ ...X 

Rude de gralul I' Jale titularului 
............ X 

Societăp comelriale' Pmmrlă fizică 
autori2mV �i ramiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a<J:x:Îate, melăti 
civile in,resionale sw � civile 
pulesiooale ru raspundere limilată care 
�in,resiacleavocat/ �izapi 

- · Furditii' l\<n--mi2)i ��u I li:11 JIU__, • r

denumirea şi 
ooresa 

X 

X 

X 

X 

înmrlinţm cootra:b.ilui rontractului 
cama:tul 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

I 

n 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţu l/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 
13.05.2020 
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