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DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, Emil Serban , având funcţia 
de Consilier 1 Superior 

CNP 

la Ministerul Educaţiei-Direcţia OIPOCU ME 
' 

domiciliul:  

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:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

,� 
Ailiil 

Adresai sau zona Categoria* 
clobindiru -

 Intravilan 2021 (Promis iun 
e de cum parare) 

Cota-
Suprafaţa Jllarte
750(640 
teren+ 

1/2110 drum 
servitute) 

-·Modulae 1
aotiândire _ 1, ll'itu!1r.u11> 

I 
iSerban Emil/ 

Cumparare Burtan Irina 
Eugenia 

' 

• 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, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 

C 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

o -

Amil Cota- Mod!ll ele 
-

li Categoria* Syprafaţa i!itylar.ul�> 
.�· 

dobândirii oarte dobft.naire -

Adresa sau zona 

 1 2017 66,61 mp 100% Partaj Emil Serban 
• 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. 

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Muq Nil. De bucţţi Aiiul •<le fatiiiicafie 

1 

-Moaiil ae do64ildire 

I 
I 









o 

o 

5 .2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi pgrigole _
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

-

1, 
Oine a re�li��t venitul 

- -

- .

NA 

Su� venitului: 
-

Nume. aaresa 

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 

8.3. Copii 

- -

-
-

NA 

NA 

- -

- ·- -- -

-

NA NA 

I 

Senriciul Rrestat/otiiectul Venitul ,anual 
12enerator de venlt încasat' 

,. -

NA NA 

- - - ·- -
-

- V 

NA NA 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

13.04.2021 

s 

I 

I 

I 

I 



SubsemnatuUSubsemnata, 
de Consilier 1 Superior 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Emil Şerban , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei -Direcţia OIPOCU ME ,

domiciliul  

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

1 1. Asociat sau acţionar la societăff comeroiale, companii/societfţi naţionale, institupi de credit, puputi de!
1 inter.es economic. ,precum sf\membr.u în asociatll. fundtttii sau•alte otibanizatii nHDvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
r 1 ...... NA NA NA NA 
,.._ 

2. Calitatea de membr.u în organele de conducere, 3dministr,şre şi control rale societlfflor- comerci�e_, al�
r„ilor Rl!tonome, ale companiilor/societiţilot naţionale, ale 1ip.stit1,_aţiilor. de credit,, �le P.PUmlor- de inte�
economie. ale asociatillor- sau Jundatiilor. or-i ,ale altosr or2�izaffl, neenvemamentale: . .,

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1. ..... NA NA NA 

.. , C�tatea de mem bni În cadirul ,asocittpj!or. )!r.ofesio:nale 1i/sau sindicale ' J 
·J.t ...... NA 

4. Calitatea <le membru în organele de cona11c!!� admmis�e şi contr.ol., r.etr.ibuite s3y fter.etmbqit�
detinute în c3drul oartidelor bolitice, functia, aetmută si denumhtea1 naitiduluii•oolitic _ .
4.1. ..... NA 

I• 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţ1·aumaici, consgltanţi' şi civile, obţinute S@U •aflate în clen..W-e î� tÎiil(!u1
exer.citirii funcţiilor, mandatelor sşu if emnităţilor publice finanţate de la bugetyl de stat_, local şi din fonijun
exteme ori încheiate. cu socie!Mi' comerciale cu C@PÎt@l de stat sau unele statul este �cljoii@r
maiol'itar/minoritar:

- - - - > -

1 



5.1 Bereficiarul de contra:t: mmele, 
pmunde'derrumireaşi ooresi 

Trtu1ar ........... ·-· 

Soţ/9Jţie ............ _. 

Ru:Jede gr.dul Jl) ale titularului 
............ 

Sociefflti romerciale'B iăfizkă aroail 

autori2af.ă/ A.croaţiifumiliale'� 
in:lividuale, cabnmacociate, metăti 
civileporesionalesau � civile 

i-" .. roresionalecu�limitatăcare 
.._ � poresiadewocat/� 

. 'Fundatiil • • .. .,.. J ulT 1.,...1 1 ■ [JJ.al\,,,j ... 

� 
oontra::tantă: 

denumirea şi 
airesa 

NA 

Procoourapin 
careafiR TipUl 

A B C 
ma:tirlţal CXX1tri:dului 
contra:tul 

NA NA NA NA NA 

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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

13.04.2021 
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