
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnatul Tiu E. Calin Iulian, având funcţia de Manager la Spitalul Municipal Cimpina, CNP 
************* , domiciliul *******, ******* **** ********, nr. **, bl. ****, sc. ****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

open   
I. Bunuri imobile

  
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

1227988

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Batrani -
Adresa:
**********

Agricol 2011 9.66 Ha 1/3 Moştenire

UNGUREANU
MIHAELA
GHEORGHIU
AUGUSTINA

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Batrani -
Adresa:
**********

Forestier 2011 1 Ha 1/3 Moştenire

UNGUREANU
MIHAELA
GHEORGHIU
AUGUSTINA

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Batrani -
Adresa:
**********

Intravilan 2011 4.50 Ha 100 % Moştenire TIU CALIN
IULIAN

Tara:
ROMANIA Intravilan 2011 0.08 Ha 100 % Moştenire TIU CALIN

IULIAN
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*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. 
*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

2. Clădiri
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Judet:
Prahova
Localitate:
Batrani -
Adresa:
**********

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Albesti-Muru
-
Adresa:
**********

Agricol 2011 0.25 Ha 100 % Moştenire TIU CALIN
IULIAN

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Albesti-Muru
-
Adresa:
**********

Agricol 2011 1.40 Ha 100 % Moştenire TIU CALIN
IULIAN

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Urlati -
Adresa:
**********

Agricol 2011 0.10 Ha 100 % Moştenire TIU CALIN
IULIAN

Tara:
ROMANIA
Judet: Buzau
Localitate:
Bradeanu -
Adresa:
**********

Agricol 2011 8.98 Ha 1/2 Moştenire TIU
STELIANA

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Campina -
Adresa:
********

Intravilan 1993 0.09 Ha 1/2
Contract de
vânzare
cumpărare

TIU CRISTINA
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*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 

  
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 euro
  

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

României la momentul declarării.
 

  
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni
 

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Campina -
Adresa:
***********

Casă de
locuit 2006 288 m2 1/2 Construcție TIU CRISTINA

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Batrani -
Adresa:
**********

Casă de
locuit 2011 96 m2 100 % Moştenire TIU CALIN

IULIAN

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

- - - - -

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -
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IV. Active financiare

  
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

 

  
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)

fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).
  

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau

părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
  

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
 

 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

  
V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

 

Instituţia care
administrează

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi

- - - - -

Emitent
titlu/societatea în care

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
 

  
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

  
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

TIU CALIN SC MEDI S CAMP SRL,
Campina MEDIC 7024 RON

TIU CALIN IULIAN Spitalul Municipal
Cimpina, CAMPINA MANAGER 129602 RON

TIU CALIN FUNDATIA MEDIS,
CAMPINA MEDIC 24150 RON

1.2. Soţ/soţie

TIU CRISTINA
Spitalul Universitar De
Urgenta Bucuresti,
BUCURESTI

MEDIC PRIMAR 178044 RON

TIU CRISTINA
Universitatea de
Medicina Si Farmacie -
Carol Davila, BUCURESTI

PROFESOR 80362 RON

TIU CRISTINA PFA DR TIU CRISTINA,
CAMPINA MEDIC 91940 RON

1.3. Copii
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- - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

TIU CALIN IULIAN CAMPINA DIVIDENDE 7180 RON

2.2. Soţ/soţie

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

- - - -

3.2. Soţ/soţie

- - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

- - - -

4.2. Soţ/soţie

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

- - - -

5.2. Soţ/soţie

- - - -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

- - - -

6.2. Soţ/soţie

- - - -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

- - - -

7.2. Soţ/soţie

- - - -

7.3. Copii

- - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

- - - -

8.2. Soţ/soţie

- - - -

8.3. Copii
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

Data completării Semnătura

09-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnatul Tiu E. Calin Iulian, având funcţia de Manager la Spitalul Municipal Cimpina, CNP 
************* , domiciliul *******, ******* **** ********, nr. **, bl. ****, sc. ****, et. ****, apt. **** 

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

1227487

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

1.1 SC MEDI S CAMP SRL
- Prahova *********** Acţionar 204 Părţi sociale 10200 RON

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 FUNDATIA MEDIS CAMP - PRESEDINTE

3.2 ASOCIATIA ROMANA PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICA - TREZORIER

3.3 SOC.ROMANA DE TERMOGRAFIE - TREZORIER

3.4 SPCIETY FOR MEDICAL INNOVATION AND TEHNOLOGY - MEMBRU COMITET DIRECTOR

3.5 SOCIETY FOR LAPAROENDOSCOPIC SURGEONS FROM AMERICA - MEMBRU IN COMITETUL
INTERNATIONAL

3.6 EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY - DIRECTOR CURS

3.7 NEW EUROPEAN SURGICAL ACADEMY - MEMBRU

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
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 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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

09-06-2022
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Subsemnatul/Subsemn ata,
de Manager

cNP 16203036297298,

Consiliul Loe al ClrnPlna
Spitalul Municipal Oimplna

B-dul, CarollNr 117B-dul, CarollNr 117
lbl,/Fax 024433/.12l.

INTRARE / IESIRE Nr. J #t( lL
zirra p.7*turia* -!>P Axtl

DECLARATIE DE AVERE

Dr. Tiu Calin, medic primar chirurgie generala, avdnd funcfia
la Spitalul Municipal CamPina )

domiciliul Campina, str Carupului nr 16,iud Prqhova

cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie r[spundere
c[ impreunl cu familia') detrin urmltoarele:

xl) Prin familie se inlelege soful/so{ia qi copiii afla1i in intre{inerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 15ri.

Batrani, jud Prahova l+3 2011 9,66ha 113 succesiune Tiu Calin Iulian

Batrani, jud Prahova 2 201 I tha U3 succeslune Tiu Calin Iulian

Batrani, jud Prahova 2 201 I 4,5 ha 1 succesiune Tiu Calin lulian

Batrani, jud Prahova J 20tt 0,08 ha I succeslune Tiu Calin Iulian

Albesti Muru, jud PH 1 20tr 0,25 ha 1 succeslune Tiu Calin Iulian

Albesti Muru, jud PH I 2011 1,4 ha 1 succeslune Tiu Calin Iulian

Urlati, jud PH I 20tl 0,1 ha I succeslune Tiu Calin Iulian

Bradeanu, judBZ 1 2011 8,98 ha 1,12 Succesiune Tiu Calin Iulian

Campina, jud PH J 1993 0,09 ha U1 Cumparare
Tiu Cristina
Tiu Calin Iulian

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap6; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacd se afl[ in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menfion eazd, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/so1ia, copilul),

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprietarilor.

2. Clfldiri

N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 16ri.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobfindirii Suprafafa
Cota-
narte

Modul de
dobAndire

Titularull)



Campina, str Campului, jud PH
288 m2

Tiu Cristina
Tiu Calin Iulian

Batrani, jud PH succeslune iu Calin Iulian
* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casd de locuit; (3) cas[ de vacintral+;

produclie.
*2) La "Titular" se menfioneazd,,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

spa!ii comerciale/de

soluliso{ia, copilul),

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricole, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de artl qi
numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau
insumatl depigegte 5.000 de euro

de cult, colecfii de artl gi
universal, a ciror valoare

NOTA:
Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declardrii.

III. Bunuri mobile, a ciror valoare dep5geqte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instrdinate in
ultimele 12luni

IV. Active financiare

1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumat[ a tuturor acestora depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institu{ii financiare din strdindtate.

Adresa sau zona
Categoria

*
Anul

dobindirii Suprafafa
Cota-
narte

Modul de

dobflndire
Titularul2)

2 2006 111
Constructie

oronrie

2 20tl 96 m2 1

Natura Marca Nr. de truclfi Anul de fabricafie Modul de dobdndire

Descriere sumari Anul dobflndirii Valoarea estimati

Natura trunului
instriinat

Data
instrlinirii

Fersoana cltre care s-a
instriinat

Forma
instriinirii Valoarea

Institufia care administreazl
Ei adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

2



*Categoriile indicate samt: (l) cont curent sau echivalente (inclttsiv card); (2) depozit bancar sou

echivalente; (3) .fbndyri de investilii sau echivalente, inch.Lsiv fondttri private de pensii sau alte sistente cu

acr,mutlare (se vor declara cele aferente anttlui.fiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe qi imprumuturi acordate, dac[ yaloarea de pia{I insumatl a tuturor
acestora deplqeEte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investi(iile qi participdrile in strdindtate.

*Categoriile indicate stmt; (l) hdrtii de valoare delinute (titlm"i de stat, certificate, obligaliuni); (2)

aclitmi satt pdrli sociale tn societdli comerciale; (3) imprtmuiuri acordate tn nurue personal.

3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan(ii emise in beneficiul unui ter(, bunuri achizifionate in sistem leasing 9i alte

asemenea bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor acestora deplqepte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str6in6tate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafl de valoarea de piaf6, din
partea unor persoane, organiza[iio societifi comerciale, regii autonome, companii/societlfi na{ionale sau

institu{ii publice romineqti sau str[ine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontEri de cheltuieli, altele dec6t

cele ale angajatorului, a clror valoare lndividual[ deplqeqte 500 de euro*

Emitent titlu/societatea in care persoana este

actionar sau asociaUbeneficiar de imprumut
Tipul* Numir de titluri/

cota de participare Valoarea totali la zi

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

3



1.2. So{/solie

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadottrile Si tratasiile ttzttale primite din partea ntdelor de gradttl I Si al t tJea

VII. Venituri ale declarantutui gi ate membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completlrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Otriectul
generator de venit

Venitul an,ual
incasat

L Venintri din salarii
1.1. Titular

Tiu Culin lulian Fundatia Medis Campina Activitate cercetare tt918
SC Medi's Camp SRL Activitate cercetare 7454

Spitalul Municipal Campina Manager 1369t3
1.2. SoJ/so{ie

Tiu Cristina Spitalul Universitar
Bucuresti Salariu medic primar. 180929 RON

UMF Carol Davila Bucuresti Salariu conf. Univ 96498 RON
1.3. Copii

2, Veninu.i din actit,itiiti independente

2.l. Titular

2.2. So!/so!ie

PFA DR Tiu Cristina Medic
Prirnar Neurolog Venit din Profesii Libere 7 5277

3. Venituri din cedareafolosintrei burutrilor
3. I . 'l'itular

3.2. Sof/so{ie

4



4. Venituri din investilii

4.1. Titular

4.2. So[/so[ie

5. Venitr,tri din pensii

5.1. Titular

5.2. Sof/sofie

6. Venituri din activitd{i agricole

6.1. Titular

6.2. SoJisolie

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7. Venituri din premii Si din.iocuri de noroc

7.1 . Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

B. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sof/sofie BRD, BCR Venituri din dobanzi

8.3. Copii 905

Prezenta declara(ie constituie act public qi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate

Data completlrii

07.06.2021

Semnltura

Cine a realizat venitul

5





Subsemnatul/Subsemnata,
de Manager

cNP 1620306297298,

Cnnslllul Locol CAmPlna

Spitalul MuniciPal GAmPina' 
Bdul, Caroll Nr. 117

DECLARATIB DE INTERESE

Dr Tiu Calin lalian, av6nd func(ia
la Spitalul Municipal Campinao

domiciliul Campina, str Campului 16, jud Prahova

cunoscind prevederile art,292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe propria rlspundere:

Nr. de p6(i
sociale sau
de actiuni

Unitatea

- denumirea qi adresa -
Calitatea de(inutd

Actionar unicl. SC Medis's Camp srl, Campina str Grivitei 83

Calitatea de(inutd
Unitatea

- denumirea si adresa -

Procednaprin
caeafost
incr€dir4at

ffiffactJ

5. 1 Beneficiarul de contact rnrnelg
prcntrnele/dununirea $ afusa

So/so[e

1. Asociat sau acfionar la societi(i comerciale, companii/societ[{i na{ionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic" precum membru in asoci fundatii sau alte nizatii n equverna mentale :

Valoarea totald a

pdrfilor sociale
i/sau a actiunilor

l 0200

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare gi control ale societlfilor comerciale, ale
regiilor autonorne, ale companiilor/societ[(ilor na{ionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor o uvernamentale:

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asoci rofesionale u sindicale
3.1 Fundatia Medis
3.2 Asociatia Romana pentru Chirureie Endosco
3.3 Societatea Romana de Termosrafie
3,4 Society for Medical Innovation and Technology (SMI
3.5 Society for c Surgeons from America (SLS

3.6 European Association for Endoscopic Surgery (EAES

3.7 New European Surgical Academy (NESA)
4. Calitatea de memtrru in organele de conducere, administrare qi control, retritruite sau neretribuite,

nute in cadrul partidelor politice. functia detinut[ denumirea dului itic

5. Contracte, inclusiv cele de asisten(i juridici, consultan{[ Ei civile, obfinute sau aflate in derulare in timpul
exercit[rii funcfiilor, mandatelor sau demniti{ilor publice finanfate de la bugetul de stat,local qi din fonduri
externe ori incheiate cu societifi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acfionar
maioritar/minoritar:

Valoaea

tchl6a
mmacnlui

l}J}2,9i5flWa



') Prin ntde de gradr,tllse in(elege p[rinfi pe linie ascendentd gi copii pe linie descendentd.
') S. rot declara numele, denumirea gi adresa beneficiarului de 

"o.rt.u"t 
unde, prin calitatea delinut[, titularul,

solul/sofia gi rudele de gradul I oblin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declarafie constituie act public qi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completirii

7.06.2021

Semnitura

gmd.rl I" ale tiu,rlaului

Soci@i mmeciald Posom5 fizica

almorizatrl Asociatrii familiale/ Cabinge
individlale, cabindeasociate, socidfu
civile profaionale sau socidli civile
profesionale or r5spurdae limimffi cae
dafipaa profaia de avocat/ Orga:riza{ii
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