
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Lazăr I. Ioana , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei 

, domiciliul  

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Secretar General 
CNP 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că ÎIRpFeună eu fa1Rilia1l 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.

'Eltylarg,10 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Anul Cota-Categoria* dobândirii Sgpl'@fi!tJ!. . arte 
Modul de
dobândire 'JlitularuI2)

      apartament 
2008 60mp 

1 

I 00% Credit ipotecar Ioana Lazăr 











· 6. Venituri din activităti, ,_

. 6.1. Titular 

. 6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume. adresâ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I . Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte sur."0 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

· 8.3. Copii

Ioan Lazăr Drăgănescu ANPIS, sect. 3, Bucureşti 

Ser.viciul prestat/otifectlil Venitul. anual• 
lteneratorc de.venit încasat 

Alocaţie de stat conf. Lg. 
Nr. 61/1993 

2.056RON 

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

Data completării 

14.06.2021 

6 



I 
I 

Sehsemeahll/Subsemnata, 
de Secretar General 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Lazir I. Ioana , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei 

CNP  , domiciliul  
 

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

1. Asociat S@U aţcţionar. •� sţacie�ti comerciale, comf!nii/societltf g!ltion�I� i!l,ltitgţii ae creclit, grupuri ele interes 
economie. precum si membru în aaociatiL fundatil sau alte Ol'Dn&atii nenvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale şi/sau 

actiuni a acţiunilor 
I.I.. .. ------

---
---

---

---

-----
2. Calit@t� de membrg în orgşnele de conducere, administrare şi· control ale socletitiJor comercial� ale regijlor
autonom� ale companHlor/societitDor naţionale, ale instituţiilor. de craliţ, ale grugutilor de interes economic, .. le
asociatlilor sau fundatiilor. ori ale•altor. ol'DJlizatil n•uveraainentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1 ...... Reprezentant Ministerul 

I.N.C.D. GEOECOMAR Educaţiei in Consiliul de 
28.080 RON 

Strada Dimitrie Onciu, Nr. 23-25 Administratie 
(30.12.2019-25.11.2020) 

Reprezentant al 
Ministerului Educaţiei în 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Strada 
Consiliul de supraveghere 

Căpitan Alexandru Şerbănescu 50, Bucureşti 
şi îndrumare a activităţii 41.140 RON 

Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor 

Statului 
Reprezentant Ministerul 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială Elie Educaţiei in Consiliul de 
27.027RON 

Carafoli, Bulevardul Iuliu Maniu 220, Bucureşti Administratie 
(30.12.2019-25.11.2020) 

i 3. Galitatea de membru în cadrul asociatillor nrofesionale sUsau sinaicale 
-

-

3.1. ..... 
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4. Calitatea de membru în orpnele de conducere, admiilistiare şi control, retribuite sau neretntiuite, 4etfnute în ·
cailr.ul denumirea olitic
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultantl şi civile, obţinute sau aflate în dercul@re în timpul
exercitirii funcţiilor, manilatelor sag demnitiţilor publice finanf!te de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe
ori încheiate cu societi comerciale cu ca ital de stat-sau unde statul este ac ·onar ma·oritar/minoritar:

5.1 Berieficaul deantra:t rn.nreJe, 
�şi!ds 

Ttllk ........... _ 

� .......... . _

Rulede � I I ale titularului ...•••......

� conerciale/Peramlfizică81Jaimă! 
� mmiliale'Oim!teiniwiiale, 
cal:xrete� �ciwepoiscmle 
sau�civile�rura;p.niere 
limitaăcare�ăpoisiadea\Ual 
��Ftrdfv 
� 

lrSibţiamiia.aiă: 
cbunireaşi !OS 

Pltmbapin 
careai:s 
Îllle:hlţ:Î 
cama:tu1 

A 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

B C 

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 totali a contractului 

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

Data completării 

14.06.2021 
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