
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Pop Carmen Mihaela , având funcţia de Sef Serviciu la MT -  DRP , CNP
dom iciliul Bucureşti, Str. cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal priv ind  falsul în declaraţii, declar pe
propria  răspundere :

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companiî/societiţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de intereseconomic, precum ţi membra 
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.......
—

—

—

—
—

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare, ţ i  control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autoi)onte,aIe 
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

2.1 SPITALUL GENERAL C.F GALAŢI 
STR ALEXANDRU MORUZZI NR.5-7 GALAŢI Membru C.A. 44 ron/luna (in lunile in 

care se tin şedinţele)
2.2 SPITALUL GENERAL C.F SIBIU  
STR CONSTANTIN NOICA NR.20 SIBIU

i.
Membru C.A.

43 ron/luna (in lunile in 
care se tin şedinţele)

2.3 S.C. Telecomunicaţii CFR S.A. - B-dul DINICU 
GOLESCU nr.38 Sect. 1 BUCUREŞTI

*4

Membru C.A.

Nerenumerat la data 
depunerii declaraţiei de 

interese (Media pe ultimele 
12 luni a salarul mediu brut 

la nivel de ramura 
telecomunicatii/luna)

—

—

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale ţiftau sindicale
3 .1 .......—
—

—

—

—

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ţi control, retribuite s i r  ocrttiibditt, deţinute în cadrulpartidelor politice, 
funcţia deţinuţi gi denumirea partidului politic  ̂  ̂ ' y ' 1
4 .1 .......—

—

—

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanţi ţi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitirii 
funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local ţi din fonduri externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu 
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
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f in ir ................

— — — — — —

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

— — — — — —

Rutedegîdil^afctM aaâi................

— — — — — —

Soaeâpccntic^ T^ m fiifw iialrrpaa’Asociţi 

ËrrÉd^C^ÉændM dLEÉ^dbreeasQcàe, sodeSţi 

d viep céà id esaL isod eep  civile p d s a t f e  cu

— — — — — —

I;' Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenta.
r ' 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  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau carac te ru l incom plet al d a te lo r m enţionate.

Data completării 

19.05.2015

Semnătura
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