
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul Şeler Iulian, 
de Inspector clasa I grad profesional superior 
CNP  
 

domiciliul 
la 

având funcţia 
Ministerul Educaţiei, Direcţia OIPOCU, 

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

o Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

·11 � knu1 . I>Gafegom* 
i, dobândirii 

l 2012

A.�8SftlS81LaOIUL

l 2012
---------

------------

1) !Suimifăta

313 mp

84,78 mp 

------------

<Cotşarle 
1, -

1/1 

415/10000 
(4,15%) 

drum acces 

- ----

Mqaultde ..-1� 

4dl)ân4il'e 
Vanzare 

cumparare prm 
credit ipotecar 
,,Prima casa" 

Vanzare 
cumparare prin 
credit ipotecar 
,,Prima casa" 

----------------

�} 
-- ·-

Şeler Iulian 
Cu ipoteca 

legala de rag I 

Şeler Iulian 
Cu ipoteca 

legala de rag I 

---------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2} forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
( travilane, 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. 

2 2012 200 mp 

<rota- ' Modulrde , µ 
. · 4obliilb1e _ ' i 9litulaJTUJi!Z) 

- - ' 

Vanzare . Şeler Iulian cumparare prm . 1 1 1/1 d't . t Cu ipoteca ega aere 1 1po ecar d 1 
__________ __. ____ ......_ ___ _...,,_ ___ --'-----' ,,Prima casa" e rag 

1 











18.3. Copii NA NA NA 

NA N A NA 

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

Data completării 

.... !A.'!?..f.: .. �.tf. .... 

o 

o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Şeler Iulian, ��� 
de Inspector clasa I grad profesional superior 
CNP  domiciliul 
 

la Ministerul Educaţiei, Direcţia OIPOCU,  

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

I. Asoclaf•sallli«c.ffljllal' Ila socieŞţli come=ale, companii/societi.jt��D;�:iiisti�l"iJe�'�' -�·,1muid.'ile
intenes economiL�eaDDLsimem"tsmbr a - ; •• _ lfnnclatiisaa1ilte dman�:mm.v -"-. eliiile: ... 

Nr. de părţi Valoarea totală a Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 ...... 

...... 
.J 

2. Calitatea ile membm în onganele 4'e conducere, ,administ1'8J'e ş1 contl!.ol al� sociltfiM, ·comerciale, ale
� Jregill01'1lutanome, «a CCililpJ1nflloi!/soc•etiifl()11 naţional'21 a1e insfitufiib)r d.e credit, are pupd.rilbr &9 'iDtm,s 

economic.. ,ali, asocfatiilor sa1iifîmdafilla, ordllftle almn or.oanizatit naeuve,namentale:- , 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... 

J� �itatea de membllllJn, cailiul asociatllloir nrofesionale si/sao sin1liiaht -
- - '• - ..._,_ ; 

.. 

3.1 ...... 

...... 

4'. €alita.tea ife mem"l>n !n cmganele ae coh4ucere, 1lWtîinistJ?a� fit comro\ reti:lbuife,;�ât ne �-
-te,

ih!tlnute 1în1 ca4J!lfl' 1--■rmiet.br.,oolitlue.. l\ln�fliL ifeflnufi; sl· denJ1dmea-·lfa1'tlaiâuli'DOiiâc · t 
-.... ' 

4.1 ...... 

s·. eontr.aafe, ,inclusiv �1, de asîstenjl,�), consultan'ţil iumdiei', consulta�ffi', şi ohu1e, o&,tingte oră •a,dlate 
m delllllare în ·timpul exel!âitilffi .funeţlilo.ti, ill13Dd�t�loJ! sau, aemnifi\filon pu.filice finanţate de la bugetul de 

,� stat local şi din londuîm exter..ne orulnclieiate ou sociefiţi comeJ!ciale cu. oapitâl de stat satMmtle sta-tul este 
aationar mstj)mtai/min011itar.: 
5.1 Bereficiarul de axmat:nmrele, 

I ln5tituţia I Protmlna prin I Tip.ii · I 
Om 

I cxx1:w 
Vaku-ea

1m1urrele'c1enwnirea� wresa CXXltla:Dltă: care a fu;t CClll1Ia1ului încheiaii taalăa 

1 

I 

! 

I 

j 



denumirea şi roaiinţat a:1111a1lllui an11a1ului 
wnsl rontra::tu.l 

Titular ........... ·-

�� .... .... ... ....

RJ.Kfede grajul 11
' ale titularului 

.. .......... 

� ccmerciale'Peramăfizkă 
autaiiaăl � fimiliale'Cabinete 
irdividuak-,cabinae� � 
civile poresiooalesau � civile 
pofesiooalew ra;p.mere limitată care 
�ăporesiadeavcm/�i 
neeuvatw 11C1�• Fundmi/ Acnt'tmifl 

O I) Prin rode 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

llJ-(1;. u12/ ························•••···•·•···· 
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