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DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul Iuliu KELErvIBN, având funcţia de EXPERT LA l\1INISTERUL EDUCAŢIEI, 
CNP                    ,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 înîntreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte

Adt• saq, zona �-· 
A.!UJ s� 

l\fo.(11(1 e 
tllitâla.mit> 

dtt1Uln6iini e dobindfire 

3 2006 1800 2/3 Cum parare Kelemen Iuliu  

3 2006 1800 1/3 Cum parare Kelemen 
Laura 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) altecategorii 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 

l .&ţdnsa a.,u zona

2 

2 

2006 l00mp 2/3 Cumparare Kelemen Iulm

2006 l00mp 1/3 C Kelemen Lauraumparare 

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

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

t A t . lă .. t . ·t I •• care sun supuse mma racu ru, po rav1 lel!:ll
r� 

� 1, �li� �-6:e� ; A.:nul tle fţil>nicaţie 1�M:o4u.116e,aoblnd.ir.e 

1 Autoturism AUD! I 1996 Cumpărare 

1 
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!3. Yenihri din, aedareq,fo/osinJei /;imurilor 

3. 1. Titular

3.2. SoVsoţie

� î"enÎiuii.din investijii li 

4.1. Titular 

4.2. Sol/sotie 

. §. Venituridinpensft 
5.1. Titular 

5.2. Sol/sotie 

• 6. 'Venituri din a�itgfigg,:iaole_
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

•; -€linacatJl��en'itnll

-
-
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o --

o 
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o 
o 

Sur.sa tV,enftalu'i: 
.lf,um� şdt.eA. 

l •Yeniturl. din nmmî şi. dinjocun de nor.oe

7 .1. Titular o 

7.2. Sot/sotie o 

7.3. Copii o 

8. V..flnîtui:î din alte �

8.1. Titular o 

8.2. SoVsoţie o 

8.3. Cooii o 

-
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- -
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1� S,mficl'ul pm.estn:abfeatu'll ; i\î enftuli@noal
.szeneAmJl' (le;ţţent1t rîrrcaSQtt 
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o o 

o o 

o o 
-- --,.. 

- - - .. --

o o 

o o 

o o 

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

11.05.2021 
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Subsemnatul/Subsemnata, 

Exoert 

CNP I I 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Kelemen Iuliu I având functia de 

la l\flNISTERUL EDUCATIEI 

domiciliul  

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

� � sau ,aţ&1101um-ia. SOţilCg,oomemcial!, COIIIJPanfi/somedjiaap"'ona� fnsâtgJH ae � �d 
4elintens ll<?Dnomi • m• emlhm.�.. sau-alte --·namenta'.le: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1 ••.... 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale I 

şi/sau a acţiunilor 

� f'4itatea � ,neipbJ11Jlni..OJP1nil, ae cmn�q, ec1mfn:istbl»e 1.i .co;ntitOI ale so'Ji�OJ7 commri1a1� . 
� •iilo, atrtonam!Jt f!'IJ UOJQa.nu10Jr/sqpietiiflbJ! aajJ.omil!, ,aj!e .t� 4� � a1e rFJRţtliilOP · 
de int,nes "°110 • .te 11:S().e · ov saullfbn . 11 onie1' o ��mamenta1e: 

Unitatea 
. - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 
•· €i«litateaadem.embm
3.1 ..... . 

tea le · · · · is:tntie 1t conuol; �i• saum.e� 
dem1mi . mi61tlui . - litic 

J. €ogQ* Jn91• ,s_ele 6) •amten;tl thtniWA c.Qnsol� 1J1 ctvîl� obţin. �·er.nlar� în1 · 
otim,p1(1' e-xemtlmî iftmJ.tllJt>r� o;nana_aţeloxr sau· item�tm futilfce '11!111ţillte e getu Oe st!ţ .lo"cal 
� e oni înc)lelate -� � com�e cDJ � fe stat s�q 1unae statul jSte 

. 17lDDD.omuur. 

5.1 Beneficiarul dewlttat: numele, 
pmumele/denumireaşi !desa 

Titular ............ _ 

� ............. _ 

Rooede gradul I aletituauJui 

Imtituţia 
roma.mută 

dnmireaşi 
ooresa 

Procoourapin 
caeafust 

încredin1at 
w11Ialul 

1 

Dala Valoarea 
Tlf'Jl 

nrheierii 
Dmia tooilăa oontra:1ului CXl'ltnaului <XXltra:nl)ui 

wlbadului 



J 

j 

Scx:ie1aţi axnerciaJe/P€2lmlă fizicii 
autaizalăf A9Jciaţii fimiliale/ 
Oibinde individuale, aibinde 
� �civileporesimale 
sau mefilli civileproresirna]ew - - - - - -

rap.melClimilmăcare� wă 
poresiade�� 
�Furxfatiil A • ••" 
. 

1 > 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. 

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

Data completirii 

11.05.2021 
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