
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul RĂVEANU GH LUCIAN 
' .............. -.. ........ . ..................... ........................ . ...... ........... . .......... ............ .... . 

expert monitorizare proiecte - Directia OIPOCU 
il\'ând funcţia de 

Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR 1 

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

CNP                          I , domiciliul
...... ................ ... ........... ............................... ............... 

 
..... .. .............. .. .... .. . .................. .......... .. .. ..... .... . ..... .. .... ...... ...... .. .. ...... ..... ......... .. .. .. .. .............. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .......... .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .... .. .. .. .. ........ .... ............. ..... . ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pc proprie răspundere că Împreună 
cu familial ) deţin următoarele: 

* l) 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. 

Adresa sau. zona. Gategoria* Anul 
Sup�fa�· 

dotilndlrif 
Cot&-parte Mooul ae dobândire Titulariit1) 

I 

• 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.
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. 
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I 



Categoria,* 

Apartament 

•nul

ao&lnabii Supnlfaţa 

2005 59 m2 

Modul de dobândire 

Contract de 

100 % vanzare 

cum.parare 

'llitularull} 

Răveanu Lucian 

Răveanu Iuliana

Mariana 

• Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
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.

U. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculării, potrivit legii 

I Natura Marca Nr. de bucăţi Anul ele fabricaţie Modul de dobândire 

Contract de vanzare 
Autoturism Volkswagen 1 2002 

cum.parare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de curo

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

momentul declarării. 

Descnere sumarii Anul dobândirii Valoarea estima� 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in ultimele 12
luni 

Data Perso�a cştre care 
-

- _j 
Natura bunului îâstr.linat Forma înstriinirii Valoar� îns@ntiii s-a înstf!lnat
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
ncomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

10/05/2021 

Semnătura 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

sub,-,,.atul Rlveanu GR Lucian , 
•••••••• ♦ ♦ ........................... ' ................................................................................................................................ . 

�rt mcnitoritare proiect. - Di�ecţ.i• OIPOCIJ 1· 
având funcfla de ♦ tt••··· .. ····· ................................................................................................................... 1······· ............. ., ...... , ..

Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, SECTOR 1 I 

b 

CNP I     1, domiciliul ..........  ........ ' 
Blvd. Tudor Vladimirescu, nr. 225, bl. 3, se. 1, et. 2, apt. 8 I ........................

cunosdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie riispun�ere: 

l 
• t. Aaoclat AII l!Cllour la IGde� comerciale, compull/lodctitl �a.te, latitll1H de credit, ppuri de lutena eceaomlc, pnc11m fi 111embn1 
, fli uodalil, fu•� AU alte arpalzalll aepven1aa11mtale: 

Unllalea Calllatea detlnuti Nr. de pirtl sociale VatoJrea tolali a pirţllor 
• denumirea ,1 adrna • sau de acţiuni !04;lale 11/Hu a •<llunllor 

' 

I 

1, 

I l I 

2. Calltatea de memlll'II ÎII orp11ele de ce■dacer&, admbalstrare fi centrol aJe sodetltllor comerciale, ale �Dl' autoi 1ii.e, .te compulBon 
MCletitller aattoule, .te lnsdtll1i1Jor de c:ndlt, ale ppurllor de IDtera eco■omlc, ale uadalfllar A■ mlldaftilor ei � altar orpalzalfl 
aepvenaamesatale: 

Unitatea Callhllca dc!lnuli I 
• denumirea tl adrna • Valoarea bcndicUlor 

I l 

]I 
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