
: 

Subsemnatul, 
de Inspector de specialitate I 
CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 
2020 

Vâlcu Daniel 
la Ministerul Educaţiei 

, domiciliul  

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia') deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

doblndirii 

l 2015••

Soprara� 
, Cota-
· nane

½ 1,30 ha ½ 

Modul de 
Titularul'> dobândire 

Vâlcu Daniela 
Legea 165/2013 Moştenitorii lui 

Petcu Dumitru 

• 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. 

**Până la data prezentei declaraţii nu s-au transmis documentele de punere în posesie. 
*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 Cota-
dobândirii' Suprafaţa arte 

Modul•de 
dobândire 

1998 l00 mp ½ 
½ 

Vânzare - Vâlcu Daniela 
Cum ărare Vâlcu Daniel 

1 2017 80 mp ½ Vânzare - Vâlcu Daniela 
utili ½ Cum ărare Vâlcu Daniel 

• Categoriile indicate sunt (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La "Titular" se menţioneaz.ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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5. Venituri din pensii
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

' 

�-��� , C.ine a realizat �nitul , 
N d . "'· - • . __ ume. a resa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

( 1. Copii

·-

- -

I 

-

Serviciul pr-estat/ob�I Venitul anual
1
' 2eiierator de veiiit incasat ___ 

- -

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

Data completării 

07.05.2021 

s 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
2020 

Subsemnata, Vâlcu Daniel 
de Inspector specialitate I 

, având funcţia 

CNP 

la Ministerul Educaţiei 

, domiciliul  

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

. 1. Asociat sau a�nar la sodetlţi �merciale, companii/soeietiti naţionale, instituţii de cred� grupuri 
de,intens·et:Quomic. precum si'membru ÎJI asociatiL-,fundatii,sau alte oimmi7.atii1oe !UVeruamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

- - - -

2. Gaiitateş de membra. în organele de conduce�. administrare şi, control, ale societiplor comerciale,
ale ngi.ilor autonome, ale comPJniilor/socfetiţilor naţu>nale, ale. idstituţiilor de credit, ale grupurilor

' de'interes economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale-altor orunizatii ne �ernamentale: 
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ...... - - -

o 

3. Calitatea de membru în cadril asociatiflor profesionale,si/sau sindicaJe,
3.1 ...... 

-

, 4. €alitatea de membru în o�ele de cond_ucere, -administrare şi contro-, retn'buite sau neretribuite, 
. detinute in cadrul _. ..:.:elor Politice. fulictia detinuti.si denumirea partidului oolitic 
4.1 ..•... 

-
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' 5. Contracte, inclusiv cele de asisten1i juridici, consultantă şi civile, obţinute sau aflate ÎD der.ulare în 
timpul exercitirii fon�ilor� mandatelor sau demnititjlor„pliblice fin_..ptţ de la .,,�11de ştat, local, 

_ şi din fonduri externe ori încheiate cu SOC!ietiti comerciale cu capitai de stat sau unde sâltul este 
- actionar maioritar/minoritar:

hsitulia Pnxuhlaţlin Ilia Valoorea 5.1 Benefand deoom:ad: � oodra.1m4 CEaDit Tlpll 
b:heimi 

Dmia 
taalăa 

pmimele'cm.mireaşialresa denumirea şi îroedin� aJ1tra1ului 
cmra:1ului 

ardr.l.1uluî m1lra:1ului Dl'Sl anJ3ÎlJ} 

TllUla: ............ _ 
- - - - - -

�--··········-
- - - - - -

Rwede gndJI (1)aJe tiluJarului 
• ■ •• ••• ••••• - - - - - -

c� amerciale/PeBulăfiziră
aJlm2ată' Asxiţii fimiliald 
Cabffreimiwfuale, cabime 
89XA\ �civilepofiscmle 
!Bl�civiepofiscmlew - - - - - -

�limitmăare� 
polisademu:a/� 
�F� 
A • .n, 

I) 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 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. 

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

Data completării 

07.05.2021 
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Semnătura 

···-·· .... . 

.. 
. .... 

janina.pascanu
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