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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, CERCEL SEVASTIAN, având funcfia de DIRECTOR la INSTITUTUL DE CERCETARI 

SOCIO-UMANE CRAIOVA, CNP domiciliul Craiova, str. Calea Bucureşti 

-jud Dolj, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere 
că împreuna cu famili a 1> deţin u rmătoarele : 

*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întretinerea acestora. 

J. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

HD Târnava 5 1998 

DJ Leamna de jo s 3 2004 

DJ Leamna de jos 5 2004 

DJ Craiova 3 2015 

O.I Craiova 
,., 
.) 2017 

AB Săscior i , Laz 3 20 17 

Suprafaţa 
Cota -
par-te 

2,67ha ½ 

400 mp 1/ l 

800 mp l/1 

551 mp 1/ l 

396 mp I/ l 

1050mp 1/l 

Modul de Titularut•> 
dobândire 

Cercel Anamaria 
Cumpărare 1/2, Florea 

Loghin 1/2 

Cumpărare 
Cercel Sevastian 
1 / I 

Cumpărare 
Cercel Sevastian 
1/1 

Cumpărare 
Cercel Anamaria 
I / I 

Moşten ire 
Cercel Sevastian 
1 /1 

Cumpărare 
Cercel Anamaria 
I / I 

* Categorii le indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extrav ilane, dacă se afiă în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia , copilul) , 
iar în cazul bunuri lor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clăd iri 

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

Adresa sau zona Anul Co~ -
Categoria* dobâncfirii Suprafaţa arte 

1 

Modulde 
dobândire 

TitularuJ 2) 



DJ Craiova 
I 2002 33,74mp 1/ 1 Cumpărare 

Cercel Sevastian 
1/ 1 

DJ Craiova 
I 2007 47,94mp II I Cumpărare 

Cercel Anamar ia 
I/ I 

DJ Craiova 
I 2008/20 13 l30,79mp 1/1 Cumpărare 

Cercel Sevastian 
1/1 

DJ Craiova 
2 2015 74,52mp 1/ 1 Cumpărare 

Cercel Anamaria 
I/ I 

DJ Craiova 
2 20 17 147,42 mp 1/ 1 Moştenire 

Cercel Sevastian 
1/ 1 

AB Săsciori, Laz 
2 2017 70mp 1/ 1 Cumpărare 

Cercel Anamaria 
1/ 1 

* Categoriile indicate sunt: ( I) 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. 

U. Bunuri mobile 
1. Autovehic ule/autot urisme, tractoare, maşini agrico le, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

--
Natura Mar:ca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Hyundai I 20 18 
Cumpărare. Cerce l 

Sevastian I/ I 

Autoturism BMW I 2014 
Cumpărare, Cercel 

Anamaria I/ I 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijut erii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universa l, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

-
Descriere sumară Anul dobândirii Valoar ea estimată 

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

III . Bunuri mobile , a căror va loare depăşeşte 3.000 de euro fiecar e, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultim ele 12 luni 



Natura bonului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

Înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

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

IV. Active financiar e 

1. Conturi şi depozite bancare , fonduri de investiţii , forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul * Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi si adresa acesteia 

BA CA TRANSILVANIA 2 RON 2007 266. 137,52 

BANCA TRANSILVANIA 2 EUR 2009 40.648 ,39 

BANCA TRANSILVANIA 2 USD 2009 540,2 1 

BA CA TRANS ILVANIA 2 RON 2013 66.453, 13 

BANCA TRANSILVANIA 2 EUR 2014 36. 179,55 

BANCA TRANSILVANIA 2 USD 2014 1.075,48 

BPL- BCR 2 RON 2015 23.344,82 

NN 2 RON 2015 239. 197,48 

AEGON 3 RON 2014 21.149 ,32 

N 3 RO 2016 12.288 

BA CA TRA SILVA IA 1 RON 2018 22.650 

CEC Bank I RON 2019 3.039.06 

CEC Bank 2 USD 2019 8.698, I O 

CEC Bank 2 EUR 2019 25.520,09 

CEC Bank 2 EUR 2019 30.054,03 

CEC Bank 2 RON 2020 5.308,35 

*C01egoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi fii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului.fiscal anterior). 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi aco rdat e, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
aces tora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor decl ara inclu s iv investiţiile şi part ici pările în străinătate. 

E mitent titlu/soc ietatea în care -persoana este Tipul* 
Număr de titluri/ 

Valoarea totală la zi 
acţionar sa u.asocfat/beneficiar de împrumut cota de particio are 

Grego rian Alexa ndra Împru mut 
aco rdat de 

45.000 lei 
Cerce l 

Ana maria 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare definw e (titluri de stal, certificate. ob/iga/iuni): (2) 
acţiuni sau pă11i sociale in socielă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume p ersonal. 

3. A lte act ive producătoare de venituri nete , ca re însumate depăşesc echi va lentul a 5.000 de eu ro pc 
an : 

N OTĂ : 
Se vor dec lara inclus iv ce le a flate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite , ipoteci , garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leas ing ş i alte 

ase men ea bunuri , dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eur o 

NOTĂ: 
Se vo r declara inc lus iv pas ive le financiare acu mulate în stră i nătate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

BANCA TRANS ILVAN IA 2017 CA RD C REDlT 3.800 LEI 

VI. Cado uri , se rvicii sau avantaje primite gra tuit sa u subvenţionate faţă d e va loa rea de piaţă, d in 
partea unor per soa ne, organizaţii, societăţi comerciale , regii autonome , companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sa u străine, inclusiv burse , credit e, garanţii, decontări d e cheltuieli , a ltele decât 
cele ale a ngaja torului , a căror va loare individuală depăşeşte 500 de eur o* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anua l 
numele, adresa eenerator de venit încasat 

I.I. 

A 



I .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excep1ează ele la declarare cadourile şi 1rataf iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 

VII. Venituri ale declar a ntului şi a le membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fisca l înch eiat 
(potrivit art. 41 d in Legea nr. 571/2003 privind Codul fisca l, cu modificările şi completările ult erioare) 

OTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cine a realizat venitu l Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasa t 

1. Venitur i din salarii 

1.1. Titular CERCEL UNIVERS IT A TEA DIN 
PROFESOR/DECAN/ 103.502 LEI 

EVAST LAN CRAIOVA 
RESPONSAB IL DE 1.450 Lei/ 

PROIECTE tichete vacantă 
UNIVERSITATEA DIN Diferenţe salariale 

60.274 LEI CRAIOVA Legea nr 85/ 2016 

ARACIS MEMBRU COMISIE 5 5.993 LEI 

Institutul de Cercetări Socio -
Cercetător Umane "C.S. Nicolăescu -

ştiinţi tic/Director 
78.429 LEI 

Plopşor" al Academiei Române 

1.2. Soţ/soţie CERCEL CURTEA DE APEL 
213.392 LEI 

JUDECĂTOR 1.450 LEI/ 
A 1 AMARIA CRAIOVA tichete vacanţă 
1.3. Copii CERCEL AUGUSTIN ALOCATIE AJPIS DJ 2.539 LEI 

CERCEL ANASTAS IA ALOCAŢIE AJPIS DJ 2.539 LEI 
-

2. Venituri din activităţi independente - -
2.1. Titu Iar----------------- ------

2. 2. Soţ/soţie---------------------

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor t 
3.1. Titular 

3.2 .soţie CERCEL ANAMAR IA INCHIRIERE 3.600 EUR brut 
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4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular------ --------- ------ ------------------------------- ----------------------- -------------

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5. 1 . Titu Iar--------- ---------- -------------------------------- -------------------------- -------------

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6. I. Titul ar---------------------- -- ---------------------------- ----------------------------- --------------

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciu l prestat/obiectul Venitu l anual 
Nume, adresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I . Ti tu Iar------------------------ ------------------------------- ----------------------- ---------------

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular CERC EL 

CI-I BECK Dreptu ri autor 482 LEI 
SEVAST IAN 

8.2. Soţ 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act pub lic şi răspund potr ivit leg ii penale pentru inexac titatea sau 
caracterul incom plet al date lor menţionate. 

Semnătura../\ I) 
r---,...,__ ~ 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsem~atp l/Subsemnat a, 
de 87 1e-eC 7lJ/c' 
CNP , domiciliul 

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

l . Asociat sau acţionar la societăţi comercîale, companii/.societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, recum i membru în asocia ii, funda ii sau alte o aniza "i o uvernamentale : 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea deţinută 

Nr .. de părfi Valoarea totală a 
sociale sau părţi lor socia le 
de ac iuni i/sau a ac iunilor 

2. Calitatea de membru în organele de conducere , administrare şi control ale societifilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor /societitiJor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic , ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor or aniza ii n uvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea si adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

4. Calitatea de membru în organele de conduc ere, administrare şi contr ol, retribuite sau neretribuiţe, 
deţinute în cadrul artidelor olitice func ia de inută i denumirea ~rtidului olitic 
4. 1. . .... 

5. Cont racte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civil~ obţinute ori aflate 
în derular e în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac ionar ma · oritar /minoritar : 
5.1 Beneficiarul de contra:t numele, 

mw11ele1denumirea i ooresa 
Instituţia 

contra.tantă: 

Procedura prin 
carea fost 

1 

li pul 
controctului 

Dara 
încheierii 

Dirara 
controctului 

Valoorea 
rotalăa 



denumirea şi încroointat contmctului contmctului 
ooresa controctul 

Trtular ............. _ 

Soţl~e ............ _, 

Rude de grooul I 1l ale titularului 

········· ··· 

Societăţi comerciale' Peisoonă fizică 
autorizată! A9xiaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete a50Ciate, societăţi 

civile proresionale sau societăţi cNile 
profesionale cu ră5pundere limitată care 
~ profesia de avocat/ Orgmizaţii 
neguvemamentale/ Fundatii/ A9xiatii2l 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l 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 S. Nu se declară contracte le 
societăţilor comerciale pe acţiun i 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 potr ivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al date lor menţionate. 

1
~a completării 

.!.t: .!K&.~~ 
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