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DECLARA ŢIE DE A VERE lb2Jz./ffoG.42/. 
Subsemnata, FLUTUR-POP A. MĂDĂLINA ANDREEA, având funcţia de inspector de specialitate IA / 
coordonator schemă granturi preuniversitar 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 1> 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• 
€alegoma" do 1>âna1r,1i 

intravilan 1995 

intravilan 2010 

Adnesa sau, zona 

 

Cota-
Suprafaţa 

, . nar.te 

816 mp 1/1 

393 mp 1/2 

Moaut·de 
[i 

t'itu)aim)l) 
dol>ândire 

III - Flutur-Pop 
cumpărare 

Tiberiu 

1/2 - Flutur-Pop 
cumpărare Mădălina Andreea 

1/2 - Zafiu 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 in alte ţări. 

€ategor,ia* A1iul 
aobândirJi• 

casă de 
locuit 

1995 

apartament 2004 

casă de 
locuit 

2013 

Adresa sau zona 

apartament 2018 

1 

Su.Pr.afaţa 
. . 

152 mp 

60 mp 

170 mp 

98 mp 

1, €otiv Moftul.de 
,, 1na11te dobânair.e 

) /1 cumpărare 

1/1 cumpărare 

1/2 construire 

1/1 cumpărare 

1,ritulargi2> 

I li - Flutur-Pop 
Tiberiu 

1/2 - Flutur-Pop 
Tiberiu 
1/2 - Flutur-Pop 
Mădălina Andreea 

i/2 - Flutur-Pop 
Mădălina Andreea 
1/2 - Zafiu Roxana 

1/2 - Flutur-Pop 
Tiberiu 
1/2 - Flutur-Pop 
Mădălina Andreea 

I 
' 

l 

I 
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- - - -

7.3. Copii 

- - - -

-
-

8. Venituri din alte surse
-· ·-

8.1. Titular 

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 1, 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 

8.2. Soţ/soţie 

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, 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 (i J7Zrf!T✓'o6/4Z;
Subsemnata, FLUTUR-POP A. MĂDĂLINA ANDREEA, având funcţia de inspector de specialitate IA/ 
coordonator schemă granturi preuniversitar la Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 
Externă - Ministerul Educaţiei, CNP                   , domiciliul                                       , cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asoci3t s�u acfjoJiar la socieţifi colnerclale, companii/soâietfţi) n!}ţiona1e, iDStitqfii' de c1;edit,,gr.upgr.i d'e
interes economic. ntecum si membtu1n asociafft lfunaatU sau alte oroanwinf1 OACJuverrnamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
I.I. ..... - - - -

- - -
- - - -
- - - -

- -
- - - -

I 
' 
I 

I 

2. €�tatea: de membr.u n orrganele de con6ucer:�, adniirustrere ş� conttol '8:le societiţilbli comercial� ale-.

liegiilor,,autonome, ale aom_paniilorJsocfetlJi)or JUJţional� -ale finstituţiilo11 de cneftit, ,ale g11upu11ilo1t ae interes
economic. ale,asomafiilor. sau. funimtiilor ori ale,altor. oiîilaiiizatlii OHJuyer.naiilentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... - - -

- - -
- -

- - -
- . 

3. Calitatea ae membr-u ·în cadrul1•asociatHlor nrafesionale si/sau sindicale 
3. I ...... -

-
-

4. €alita:tea de membriu în OJTganel.e ite conducere, admbiistr.ur.e şi' contlfdl, 11efiiibuite sş:u •nereml>uite,
d nute în callr-ul olîtfoe, •fun nutl i aenumir.eai olitic
4.1.. .... 

5. Contra�te, �clusiv cele qe ·asisten!l juridi�A, consultanţă �ur.idf� consultanţă şi: �ivile, objinute ori
aflate in derulare ,în timpµÎ exercltăr-ii funcţiilor;, manăştelor. sau âeinniffiţilor publice finanţate de la
bugetţil de stat;, locali şi din fonduf.i exfer,ne or.i'încbeiate cg societăţi comerciale cu capital' de stat sau gnde
statul este ac · oîiar: ma·oritar/miiîo11itar:

Prcx::edura pin 
careafa:t Data 

îocheierii D.ira1a Valoorea

I 

i 

I 

I 

5.1 Beneficiarul �contra:t numele, 
rrenumele/denumirea şi adresi 

cooua:tama: 
clenumireaşi 

adresi 
în:redin\m 
coolra:llll 

liJJJI 
contra:tului cootJa::tului totală a 

cootJoctului I 

Trtular .. ··········-

1 
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Soy� .......... . ,_ 
- - - - - -

Rud! de g.dll I'' ale titularului 
.. .......... - - - - - -

&x:ietăţi cxmerciale/ � fizică 
aulOriza!ă/ �i firniliale/ Cabinete 
iooividwle, cabime acn:iale, � 
civile l]'Ofesicmle SUI s:x:ielăţi civile - - - - - -
JJOresiooale cu� limimlă are 
� JJO!rsiade avOC31I Oganiza\ii 
reguvemamentaleFlfrlitiV As:x::iatii2l 

tl 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, 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 
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 menţionate. 

Data completării 

23.04.2021 
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