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DECLARA TIE DE A VERE 

Subsemnatul Goglea M Ionel ·········· ·············· ··········' .... .. , ...................................................... .......... ............................ ........ , ...... , 

Sef birou 
având functia de 

Universitatea Valahia din Targoviste, Dambovita, Targoviste 

la ........... ......... ................. .. .......... .. . ....... . ... . ····················································· ···················•········-·, 
CNP , domiciliul Razvad, judetul Dambovita 

cunoscând prevederile art 292 din Codul pcnal privind falsul în dcclara\ii, declar pe lffoprie raspundere d împrcuna 

eu familial) dctin urmatoarele: 

* 1) Prin familie se în1elege sotul/so\ia ~i copiii atlaJi în între\inerea acestora. 

J. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTÀ: 
Se vor dcclara inclusiv cele aflate în alte tari. 

Adresa sau zona Catcgoria* Anul 
Suprafata dobântlil"ii 

Dambovita, 

Razvad, 1.353 
Intravilan 2014 

m2 

Cota-parte 

1/2 

Modul de dobândirc Titularul1) 

Contract de 
Goglea Ionel 

vanzare 
Goglea Elena 

cumparare 

* Categoriile indica!e sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apâ; (5) alte categorii de terenuri extravilanc, 
daca se aflii în circuitul civil. 
1) T .a "Titular" se men\Îoneazà, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/so\ia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-pa1te ~i n umele coproprietarilor. 

2. Cllidiri 
NOTA: 
Se vor declara inclus iv cele aflate în alte tari. 

Adresa sau zona 
i Anul Catcgoria* 

dobântlirii Supra.fafa Co fa-parte 

Dambovita, 

Razvad, casa de 
2015 390 m2 1/2 

l ocuit 
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Modul de dobândirc Ti!ularul1) 

Goglea Ionel 
Construire 

Goglea Elena 

•' 



* Catcgori ile indicate sunl: (1) apartament; (2) casa de locuil; (3) casa de vacanta; (4) spatii comcrcialc/clc producJie. 
1) La "Titular" se mcnJioncaza, în cazul bunurilor proprii, numde proprietarului ( titularul, so\ul/so\ia, copilul), iarîn cazul 
bunurilor tn coproprietatc, cota-parte ~i numele coproprietari lor. 

li. Bunuri mobile 
1. Autovehiculc/autoturismc, trnctoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i i1lte mijlm1ce de transport carc s1111t 

su1rnsc înmatriculi'irii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucllti Anul de fabricatic Modul de dobândire 

1 

2. B111111ri sub forma de metale pretioase, bijutcri.i, obiecte de arta ~i de cuit, colecfii de arta ~i numismaticli, obiecte 
care fac parte clin patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare însumata depll~c~te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor mcntiona toate bunurile aflate în proprictatc, indifcrcnt daca clc se alla saL1 nu pc tcritoriul României la 

momcntul dcclararii. 

Descriere sumarll Anul dohânrlirii Valmirea estimafa 

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e§te 3.000 de euro ficcarc, ~i bunuri imobilc înstrainatc în ultimcle 12 
luni 

Data t Persoana cafre care 
. 

Natura bunului înstriiinat 
înstriiina rii s-a înstrainat 

,, Forma înstrllini'irii Valoarea 

Teren Intravilan 03/06/2021 Goglea Dan Vanzare cumparae 14.940 EUR 

IV. Active financia.-e 

1. Conturi ~i depozitc bancare, fonduri de investitii, forme echivalentc de cconomisirc ~i invcstirc, inclusiv 
cardurile de credit, dnca valoarca însumati'i a tuturor accstora dcpii~e§te 5.000 de euro 

KOTA: 
Se vor declara indusi v cele a fla te în ban ci sau inst itutii financiare din strll.inll.tate. 

lnstitutia carc adroinistreazi'i ~i 
Tipul* . Valuta 

Deschis 
Sold1valoare la zi 

adresa acesteia în anul 

ING Bank N. V. Amsterdam, Cont curent sau echivalente 
RON 2008 4.400 

( i nclusiv card) 

ING Bank N.V. Ams terdam , Depozi t bancar sau 
RON 2019 28.175 

echivalente 
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-

Banca Transilvania, Cont curent sau echivalente 
EUR 2021 114 .94 0 

(inclusiv card) 

*Ca!egoriile indic:ale sunt: (!) conf curent sau echivalente (inciusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) frmduri de 
inwslifii .,·uu ,xhivulcenle. inclmiv Jimduri privole de 1wnsii sau aile sisfeme <:u or:111111Jl1.1rv (,e vor tleclur11 cele ufèrente anutui 
fiscal an/erim/ 

2. Plasamcntc, invcstitii directe ~i împnmrnturi acordate, daca valoarea de piata însumatii a tuturor acestora 
dcpà~e~te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declarn inclusiv investitii le ~i participarile în s(rainatale. 

Eruitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Numàr de titluri/ 
Valoarea totalii la zi 

actionar sau asociat/bcneficiar de împrumut cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) héirtii de valoare de(inute (titluri de Sial, certificare, ohligaJiuni), (2) ac{iuni sau purfi sociale 
in societèi/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume pP.rsonal. 4 

3. Alte active proclucatoare de venituri nctc, carc însuruatc depii~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

Descriere Valoare Valuta 

+ 

NOTÀ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în strâinatate. 

V. Datorii 
Dcbitc, ipotcci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionatc in sistcm leasing ~i alte ascmcnca 

bunuri, daca valoarea însumatii a tuturor acestora dcpa~c~tc 5.000 de euro 

NOTÀ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în stràinàtate. 

Crcditor Contracta( în anul Scadcnt in anul Valoarea 

ING Bank N.V. Amsterdam, 
2019 2024 89.380 RON 

~ ---
UniCredit Bank-Sucursala 

2016 2031 199.814 RON 

Ipoteca casa de locuit in 

favoarea UniCredit Bank 2016 2031 263. 000 RON 
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VI. Cadou ri, scrvicii s:m a\·antaj e primite gratuit sau subvcnfionatc fata de valoarea de piata, din partca 111101· 
persoanc, organizatii, societati come1·ciale, 1·cgii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice 
ron1ânc~ti sau straine, inclus i" hu rse, ci-edite, garnntii, dccontari de cheltuieli, a ltele decât cele a le angajatorului, a 

caror valoare individuala depa::,e::,te 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venilului 
Serviciul prestat/Obiectul Vcnitul anual 

gcncrator de vcnit încasat 

1. 1. Titular 

1 

1 .2. Sot/sotie 

1.2. Copi i 

~ Se e;;;cepteazèi de la declarare cadourile ~; trataJiile uzuale primile din partea rudelor de gradul l ~-; al ll-lea. 

VII. Vcnituri a le declarantului ~i ale mcmbrilor sai de familic, rcalizate în ul timul an fisca l închcia t (potr ivit 
art. 41 clin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificl'irile ~i completl'irile u lterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv vcnilurilc provenite din strainatate. 

Cine 11 realizat venitul Sursa venitului 
Scrviciul p restat/Obiectul Venitul anual 

generator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

l . l . Titular 

Universitatea Valahia 

Goglea Ionel din Targoviste, Salariu/proiecte 62.929 RON 

Targoviste 
-

Clubul Sportiv 

Goglea Ionel Universitatea din Sal ariu 34.969 RON 

Targoviste, Targoviste 

1.2. Sot1sotie 
-- -

Universitatea Valahia 

Goglea Elena din Targoviste , Salariu 40.377 RON 

Targoviste 

1.3. Copii 

Pagina 4 din 6 



-

2. Veniluri din activitafi independente 
-

2.1. Tillllar 

1 

2.2. Sotfso\ie 

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 

3.1. Titular 

1 

3 .2. Su\/su\it: 
~ ~ 

4. Venituri din investifii 

4.1. Titular 

4.2. SoVso\ie 

5. Veniluri din pensii 

5. 1. Titular 

5.2. Sotfso\ie 

6. Veniluri din activita/i agricole 

6. 1. Titular 
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1 

6.2. S01/su(ic: - - - -- --- -

-

7. Venitu,·i din premii ~-i din jocuri de noroc 

7 . 1. Titular 

1 

7 .2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri dina/le surse 

8.1 . Titular 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii 

-

Prezenta declaratic constituie act public ~i raspund 1,otr-ivit legii penale pentru inexactitatea sau caractcrul 
incomplet al datelor mcntionate. 

Data completi'irii Semniitura 

14/06/2021 
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DECLARATIE DE INTERESE 

. . . . .. .. ~.u~~.e~1:'.a~u~········, .. . . . ..... ....... ......................... ... . ~.'?'.J:~.':'.': .~ .. ~:::'.':'.~ .... ... , ..... ..... .......... .... ...... ....... . 

Sef birou 
având functia de 

Universitatea Vala hia din Targoviste, Dambovita, Razvad 

la ···· ························· ························· ·········· ·· ·································· ····· ··········· ············· ············•· ···· ' 
CNP , domiciliul Razvad, judetul Dambovita 

··· ················ ········· ······ ····· ········· ·········· ··········· ···················································· ······················ ··· ······' 

cunoscând prevederilc art. 292 din Codul pcnal privind falsul în declarafii, declar pe proprie raspundere: 

1. Aso<iat sau actionar h, sociclàji comcrcialc, companii/sodcli\ji nationale, inslilu(ii do crcdit, grupuri de inlercs cconomic, prccmn ~i membru 
in asocia(ii, fundajii sau alle organizatii neguverna1ncntalc: 

llnitalca 
- dcnumirea §i adrcsa - Calihltca de(inut,i 

N,·. ,te pi\1'(.i soci•lc 
sau de actiuni 

V:ilo:11·ca tofalii a p:1qilm· 
soda le ~i/sau a actim,ilor 

2. Ca lilatea de membru ÎIJ organclc de conducere, adminislra1·c ~i control ale socictàlilor corncrcialc, ale rcgiilor autonome, ale companiilorl 
soc::-ietlifilo.- nafioualc-, a l(• his-titu jiilo,· lit: c,·cdit, ~le g1·u11urilor de intcres economic, ale asociafiilor s·au fund atiilor ori a le a lt<tr org:·1nizt1tii 
negÙvernamcnt"lc: 

Unilalca 
- dcnumirea ~i aclresa -

Calitatca cletinulii V8loa1·ea heneficiilor 
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3. Calitatea de membru în cadrul asociafiilor profcsionale ~i/sau sindicale 
\ 

4. Calitàlea de 111cmbrn în organele de conduccre, administra,·c ~i control, rctribuitc sau 11c1·ctribuite, dcfinutc in cadrul partidelor politicc, 
functia dejfouta ~i dcnumfrca pa1tidului politic 

S. Contracte, inclusiv cclc de asi.,tentii juridicii, consultanta juridicii, cnn.sultanjii ~i civile, ohtinul'c sau atlatc în dcml.a.rc în timpu l exercitarii 
functiilor, mandatelor sau demnit~tilor publice 1inan1atc de la bugetul de Sial, local ~i din fonduri exierne ori închciatc eu sodcrnti comcrciale eu 
capital de stat sau undc ~tatul este actionar majorit:.lr/mino1·itar: 

Bcncficiaml de cuntract: 
numclc, 111·cnumclc/ 
dentnnirca ~i adrcsa 

Til11lur 

SnVso\ie 

Institutia 
contractantii : 

denumirea ~i adresa 

Rude de gn,dnl 11) ale titnlarnlni 

Pruccdunt prin carc 
a fost înt1·ctlint·at 

contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
închcicrii 

contnictului 

Dun1(a 
contractului 

Valoa,-ca totafü 
n contrnctului 

Socielà\i comcrcialc/ Persoanii fizici\ autorizata/ Asociatii fami lia le/ Cabinelc individualc, cabincte asociale, societiiti civile profesionale sm, sociel~Ji 

civile profesionalc eu ràspundcre limitatii carc dcsfü~oari\ profcs ia de avocat/ Organizatii ncguvcrnanicntalc/ l'unda\iil Asocia\ii2l 
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1) Prin rude de gradul 1 se în\elege parin\i pe li nie asccndenta $i copi i pe li nie descendenla. 
. ~) Se vor dcdara numçlc, denutnirea ~i adresa benetiçiarului de contract unde, prip calitatea de\inpta_., .titularul, so_\ul/ 

so\1a ~1 rudele de gradul I ob\111 contracte, a~a cum sunt defimte la punctul 5. Nu se decfara contractclc soc1cta\ilor cornerciale 
pe actiuni la care declarantul împreuna eu sotulisotia ~i rudele de gradul I de\in mai pu\in de 5% din capitalul social al 
societa\ii, indiferent de modul de dobândire a aqiuni lor. 

Prezcnta declaratïe constituic act public ~i ràspund ()Otrivit legii pcnale pentrn inexactitatea sau c:,rnctcrul 
incomplet al datelor mentionate. 

Data completàrii Semnàtura 

14/06/2021 

Pagina 3 din 3 


