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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata CHIRAZI V GIANINA 
............... .................. ' .... ............ ........................................................................................................... . 

Director 

având funcţia de 

Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR 1 

la ................................................................................................................................................... , 
 

.......... ...... ...... . ... .. . .. ... ...... ... . .. . .. .. ...... .. . .... ... .... ........................................................................................ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia 1) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile
t. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Gategoria* Anul 

dobindlrll 
Suprafaţa Cota�parte Modul de dobllndire 1iltularul l) 

• Categorîile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
I) 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 Categoria* ADl!I 

dobAadlril 
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularu11) 
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7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. SoVsotie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

27/04/2021 

Semnătura 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata CHIRAZI V GIANINA 

Director 

având funcţia de 

Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR 1 

la ................................................................................................................................................... , 

CNP I  1 1 1  l 1 1 1 1 1 1 1 1 , domiciliul ................................... .

.......... Str. ........................ .................... ' 

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

I. Asodat.sau 1c!fonar la aocletiJi comerdale, companll/socletlti najionale, institutil de credit, grupuri de interes economie, prKUm şi membru
ta asociaţii, fundalff sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de pll.rţi sodale Valoarea totalii a pilrţilor 
• denumirea şi udresu • suu de acţiuni sociale şi/s11u u acfiunilor 

2. Calitatea de membru în organele de conduceR, administrare şi control ale sodetlţilor comerdale, ale reglllor autonome, ale companlllorJ
sodetlţilor naţionale, ale fnstltutfllor de credit, ale grupurilor de Interes economie, ale asodalfilor sau fundatlllor ori ale altor organlzatll
neguvernamentale:

o Unit11tr11 
Calitatea de!inută Valoarea beneficiilor I- denumirea şi adresa• 
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I) 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, so�)/

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decfară contractele societâţilor comerc1ale 
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 mentionate. 

Data completării 

27/04/2021 

Semnătura 

 

Date: 
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