
DECLARAŢIE DE A VERE G,ţpf/ AJ.ef',}J2,J
Subsemnata POP ADRIANA ELENA, având funcţia de consilier la Ministerul Educaţiei, CNP     , 

domiciliul    , cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că Împreună cu familia1 > deţin următoarele:

• 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte fări 

Categoria· Anul 
dobândirii 

3 2013 

Adresa sau zona 

 

3 2019 

Suprafaţa Cota Modul de 
oarte dobândire 

338,43mp 1/2 Donaţie părinţi 
soţ 

I 1,50 mp 1/2 Cumpărare 
credit ipotecar 

Titularul' 

½ Pop Liviu Marian 
½ Pop Adriana Elena 
½ Pop Liviu Marian 
½ Pop Adriana Elena 

"\ Categoriile indicate sunt:(/) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă 
J se află in circuitul civil 

o 

*2) La "Titular" se men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietan,lui (titularul, soţul/so/ia, copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jări 

Ca!eţor Anul Suprafaţa Cota Modul de dobândire Titularul' 
13 dobândirii oarte 
2 2013 249,75mp 1/2 Donaţie părinţi ½ Pop Liviu Marian 

soţ ½ Poo Adriana Elena 

I 2016 43,05 mp 1/2 Cumpărare ½ Pop Liviu Marian 
½ Pop Adriana Elena 

Adresa sau zona 

 

I 2019 56,30 mp 1/2 Cumpărare ½ Pop Liviu Marian 
credit ipotecar ½ Pop Adriana Elena 

Categoriile indicate sunt:(}) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) spa/ii comerciale I de producJie 
•2) la "Titular" se menfionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sofu/lso/ia, copi/111), iar in cazul 
bunurilor in coproprietaJe, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care
sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de Modul de dobândire 
fabricaţie 

----- -------- ___ ., ---- ------

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 sau altele asemenea, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Romăniei la momentul 
declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 
Bi'uterii 2001-2020 21.000€ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 eur fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate În ultimele
12 luni

Natura bunului înstrăinat Data înstr!inării Persoana către care s-a Fonna înstrăinării Valoarea 





( 

( 

POPLMU Senatul României salarii 137.139 lei 
MARIAN 

1.3. Copii 

POP DIANA SC FAMILIA SECURICE BUSINESS salarii 4.344 lei 
PAULA 

S.R.L. 

2. Venituri din activităti indeoendente
1. 1. Titular ---- -------------·-·--·-- --- .. ----

.... 

1.2. So(lsotie ------------------- --------------------- -·--- -----

.... 
------- ____________________ ..,_ ----·----

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1. Titular --------------------- ----------- ----------

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

1.2. Soţ/soţie, etc. --------- -

4. Venituri din investiţii
1.1. Titular ----- ----·---- ----------------

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

1.2. Sotlsotie ___ .., _____ ------· ------- -- - --- -----

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

5. Venituri din pensii
I. 1. Titular -------------- ----- --------------------

.... 
_____________ .. _______ --- ---- ----------------------

1.2. Soţ/sotie ----------------- ----------------·----- --------------·-----

6. Venituri din activitAti amicole
I.I. Titular ----- -- ·---------- ---------------------· --- -----

1.2. Sot/sotie ··------------------·- ---- -- --- ---------

7. Venituri din premii şi jocuri de noroc
1.1. Titular --------- _________ .., _____________ --

1.2. So(/soţie ------- ----- -- --- -----

1.3. Copii ---·--- ----·--------------- ------·--------------

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT/ VENIT ANUAL INCASAT 
VENITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR NET 

DEVENIT 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular ------- -- ----- -------------------

1.2. Sof/sotie --- ----------------- -------------------

1.3. Copii

POP DAVID EMANUEL ALOCA TIA DE ST AT 1.982 lei 

POP DIANA PAULA ALOCA TIA DE ST AT 1.982 lei 

1
Prinfamilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Data completării 
12.05.2021 

3 

Semnătura 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Unitatea

Subsemnata POP ADRIANA ELENA, având funcţia de consilier la Ministerul Educaţiei, CNP                , 
domiciliul                         , cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere:

1.
in 

Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, 
 
grupuri de 

teres economic. orecum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte ore:anizatii 
Nr. de părţi 

ne2uveroamentale:
Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1.. .... ---------·--- ------- ----- ------------

---

2. Calitatea de membru in orgapele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale compa�iilor./societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatlilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
} - denumirea şi adresa -

2.1. ..... ---- - ------ ------------

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... --

---------

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detioute în cadrul partidelor oolitice. functia detinută si denumirea partidului politic 
4.1 ...... ---------------

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fo�duri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:

hNituţia Ptocedlrapin Dala Valoorea5.1 Beneficiaul de CXll1ra:t numele, corn:tl1ă: careafust TtJXII 
încheierii Dlrala totală a )i:m1Urllele/denumireaşi cm.sa denumirea şi încredintat oontra:tului 

corAra::IUlui 
contra::tului

conlractuluiadrea cootractul
Trtular .•..•...•... _ --

Soţ/soţie ............ -· 

Rooe de pili 11' ale titularului
............ 

1



� c:omemale'�fizică 
awJrÎ2.m' �i mmiliale/Oi>inete 
irxlivmak;cabinete� 1n:iemp 
civile pofesiooale SILI s:x:ielaţi civile 

�ruiăeipuR:lerelimitalăc:are 
desraşauă}X'Oresiade�OC2J/� 
nPOI" • 'Fundatil' Asxiatif> ·-� _JWI�,..__, 

-- -- -- -- --

1
> 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. 

o Data completării

12.05.2021 

o 

2 

Semnătura 




