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DECLARAŢIE DE AVERE 

-Yt2?6 ;a'��f 
Subsemnatul, FLUTUR-POP N. TIBERIU, având funcţia de consilier IA/ specialist achiziţii la Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă - Ministerul Educaţiei, CNP           , domiciliul în               
, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'> deţin următoarele: 

*I) 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.

Anul 
Adiesa sau,zona Categor,ia* 

Ho6ânBiITii 

intravilan 1995 

intravilan 2010 

·  

,. Cota-Sµprafapi. 
Olţnte 

816 mp 1/1 

393 mp 1/2 

IModulde I, 'Ilitular.ul n 
dotiâftdire 

I/ I - Flutur-Pop 
cumpărare Tiberiu

1 /2 - Flutur-Pop 
cumpărare Mădălina Andreea 

I /2 - Zaliu Roxana 

* 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. 

Cat�offai' 
Anul 

Sup'i'"afaţa 
h Cota; Mo6utae m'itulanul2>

1 ,aobândir-ii narte adbâ:ndire 

casă de 1/1 - Flutur-Pop
locuit 

1995 152 mp l/1 cumpărare Tiberiu

1/2 - Flutur-Pop 

apartament 2004 60mp 1/l cumpărare Tiberiu
1/2 - Flutur-Pop 
Mădălina Andreea 

1/2 - Flutur-Pop casă de 2013 170 mp 1/2 construire Mădălina Andreea
locuit 112 - Zaliu Roxana 

J\.cjresa s$y zona 

1/2 - Flutur-Pop 

apartament 2018 98 mp 1/l cumpărare Tiberiu
1/2 - Flutur-Pop 
Miidălina Andreea 

I 

• 

I.

I 

I 

I 
I 







0 

o 

- - - -

7.3. Copii 

- - - -

-
8. Venituri efin alte surse ·-- - - - -
8.1. Titular 

Unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanţare Externă 

Flutur-Pop Tiberiu - Ministerul Educaţiei vouchere de vacanţă 1305 lei 
Str. Spiru Haret nr. 12,
Sector 1, B ucuresti

8.2. Soţ/soţie 

Unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanţare Externă 

Flutur-Pop Mădălina Andreea - Ministerul Educaţiei vouchere de vacanţă 1305 lei 
Str. Spiru Haret nr. 12,
Sector I, Bucureşti

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie 

Flutur-Pop Mădălina Andreea 
Socială a Municipiului Bucureşti 

alocaţii de stat pentru copii 3964 lei 
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, 
Sector I, Bucureşti 

8.3. Copii 

- - - -

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

Data completării 

23.04.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

de 
Subsemnatul

Management 
, 

al 
FLUTUR-POP

Proiectelor
N.

cu 
TIBERIU

Finanţ
, 
are 
având

Externă 
funcţia

-
de

Ministerul 
consilier IA /

Educaţiei
specialist

, CNP 
achiziţii la 

1780125170399,

Unitatea
. 9, cunoscând

p
domiciliul 

revederile 
in 
art. 

Bucure
292 

ş
din 

ti -
Codul 

Sector 
penal 

5, Str. 
privind 

Ileana 
falsul în 

Cosânzeana 
declaraţii, 

nr. 
declar 

5, BI. 
pe pro

S36
p
, 
ria 
Se. 1, 

răspund
A  

ere:

:ll. Asociat sş.u1•acţioJHU1 la sooietiţ,i comerciale, companliYsocietlfJ: n!lfionalt, instftujii' ae cr.edft, grupuiii a·e '
interes economic. o.iîecum $i meml)a,u,bl. asocuitil. fuodatii sawalte o.112anizatil'ue2.U.ve11namentale: 

1.1 ...... 

Unitatea
-denumirea şi adresa-

-
-
-
. 

. 

-

Calitatea deţinută

-
-
-

-
-
. 

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor

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

-2. Oalitatea ae membim. ·in or.ganele de •cond'ucer.e_, administ11ar.e şi control ,ale sociţtlţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor-/societiţilor naţionale, âle 10stitufillor, de mte4it, ale ,grupurilor de interes
economie. ,ale-asocia.tillor. sau Jundaftilorr ori ,ale altor 01"211Dizafil.neeaver.namentale: 

Unitatea I Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa - I 
2.1.. .... - I - -

- - . 

- -
- - -
- - -

3. Calitatea de ,membnu în cadrul asociafiilor DllOfesionale si/sau sindicale
3.1 ...... . 

-
-

-

4. C�litatq de membru în onganele de conaucel!e, adminfstr.are şi control, retliibuite sau, nerembuite„
detinute in oadrul 'Partidelor politice, functia a�tinuti sil denmnir.ea pattidaluiJvolitic 
4.1 ...... -

-
-

-

I 
I 

' 

I 

I 

l 

I 

I 

I 

5. Contr1ţcte, inclusiv cele de asistenţă juridicii, consultanţi juridi� consultanţi şi' civile, ofiţinute ori
aflate În derulare in timpuL exercitării luncţiilor, manaatelor sau demnitlţilor publice fiil!J,nţate de la
bugetul de stat., 1local şi din fonduri externe om.încheiate cu societăţi •comerciale cu capital: de stat sau unde I
statul este actionar maioritar/mino:r;itar: I 

Pnxedurapin nita ValooreaS.I Bereficiarulreccntnd:numele, crntra:lanlă: careafi::s TIJJW îocheierii Durata 
totalăa rxenumele/cblwnirea şi ooresa cblumirea şi îocredinţlt COOllalului CC111ra;Wiui cootra:tului 

cxntra:tului
� contra:Ull 

Tltlllar ........... .,_
- - - - - . 

1
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o 

Soţi� ............... 
- - - - - -

Rureoo � 111a1e titularului

. ... ... . .. . .  - - - - - -

Scx:ielapcanerciale'� fizică 
autorizată! �i fimilia]e,' Olbinete 
irdividwle, cabinde is:x:iate, �ietăţi 
civileporesiorelesau�iefăticivile - - - - - -

poresicmlecu� limitalăcare 
�JXObiaoocWCriltl� 
neguvemameriale Fl.llCbţii/ Asxiaţii2> 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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. Nu se declară 
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 
detin 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 menţionate. 

Data completării 

23.04.2021 
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