
  
  

Subsemnata, Nicula Adriana,  Ofiter Informare, Comunicare, Selectie la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

 , domiciliu  Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena

 

1. A ono bru în asoc

 

UNITATE 

 

 

  

NA NA NA NA 

    

2. Calitatea de membru în organel merciale, ale regiilor autonome, ale lor 

 ale ale grupurilor de interes economic, ale ori ale alt neguvernamental  

UNITATE 

 

 Valoarea beneficiilor 

NA NA NA 

   

3. C  

NA 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administra

denumirea partidului politic 

NA 



 

 

  

 contr

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

contractul 

Tipul 

contractului contractului 

Durata 

contractului a contractului 

Titular...... NA NA NA NA NA NA 

 NA NA NA NA NA NA 

Rude de gradul I1 ale titularului..... NA NA NA NA NA NA 

 
2 

NA NA NA NA NA NA 

 
 

  

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                      Nicula Adriana 

                                                                                             

 
1 Prin  
2  
a dul 

nt de modul de dobândire a a  



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, Doboș Alina Vasilica, având funcția de Șef departament juridic și RU la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

 domiciliu Mun. Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, 

declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

Nu este cazul.    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

Nu este cazul.   

   

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

Nu este cazul. 
 

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 

Nu este cazul. 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar: nu este cazul. 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

                                                                   Nume/ prenume, 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



   
  

Subsemnata, Ghergu Carmen - Alina,   la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

, cu domiciliu în  Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

 

1. A ono bru în asoc

 

UNITATE 

 

 

  

    

    

2. Calitatea de membru în organel merciale, ale regiilor autonome, ale lor 

 ale ale grupurilor de interes economic, ale ori ale alt neguvernamental  

UNITATE 

 

 Valoarea beneficiilor 

   

   

3. C  

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administra

denumirea partidului politic 

 



 

 

  

 contr

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului a contractului 

Titular...... Nu se ap       

       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

 
2 

      

                  
 

 03.01.2022 

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     Ghergu Carmen - Alina 

                                                                                             

 
1 Prin  
2  
a dul 

nt de modul de dobândire a a  



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul/a, GUTT ANCA, având funcția de Ofiter de Informare, Comunicare si Selectie la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, 

CNP  , domiciliu  Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

n/a    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

n/a   

   

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

n/a 

 

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 

n/a 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar: n/a 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... n/a      

Soț/ soție...... n/a      

Rude de gradul I1 ale titularului..... n/a      

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

n/a      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:      Nume prenume, 

  06.01.2021                                                         

                                                                             

                                                                                            (semnătura) 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul, Bogdan Tanasă, având funcția de Ofițer monitorizare, implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

 , domiciliu  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

......... NA    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

............. NA   

   

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

............. NA 

 

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 

.................... NA 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar: NA 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     ................................................ 

                                                                                            (semnătura) 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



  
Subsemnatul Grozavu Cezar Adrian Director executiv al Biroului Regional p  Suceava, CNP 

, cu domiciliul in mun. Suceava,  jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 

 

1. A ono bru în asoc

 

UNITATE 

 

 

  

Nu este cazul    

2. Calitatea de membru în organel merciale, ale regiilor autonome, ale lor 

 ale ale grupurilor de interes economic, ale ori ale alt neguvernamental  

UNITATE 

 

 Valoarea beneficiilor 

Nu este cazul    

3. C  

Clubul Ecologic Origini Verzi  

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administra

denumirea partidului politic 

Nu este cazul 

 

 

  



 contr

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

contractul 

Tipul 

contractului contractului 

Durata 

contractului a contractului 

Titular - Nu este cazul       

- Nu este cazul       

Rude de gradul I1 ale titularului -  Nu este cazul       

 
2 - Nu este cazul 

      

 
 

  

                                                                   Nume prenume, 

 

 

                                                                           

                                                                                             

                                                 
1 Prin  
2  
a dul 

nt de modul de dobândire a a  



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul Ungureanu George Cosmin, având funcția de ofiter monitorizare/implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, 

CNP   , domiciliul in Bucuresti,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 

privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

N/A    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

N/A   

   

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

N/A 

 

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 

N/A 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar:  

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... N/A      

Soț/ soție...... N/A      

Rude de gradul I1 ale titularului..... N/A      

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

N/A      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării: 03.01.2022 

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     ..................................

                                                                                            (semnătura) 

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul, Grigoroaia C. Gheorghe, având funcția de auditor intern la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

domiciliu Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

NU ESTE CAZUL    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

NU ESTE CAZUL   

   

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

NU ESTE CAZUL 

 

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 

NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar: 



5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... NU ESTE CAZUL       

Soț/ soție...... NU ESTE CAZUL       

Rude de gradul I1 ale titularului..... NU ESTE CAZUL       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

NU ESTE CAZUL 

      

 

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării: 3.01.2022 

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     Grigoroaia Gheorghe 

 

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa 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 Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de 
dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, INGRID BUCȘA, având funcția de șef Departament Programe Operaționale Comune – șef STC. la Biroul Regional pentru Cooperare 

Transfrontaliera Suceava, CNP   domiciliu Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

Nu se aplica    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

Nu se aplica   

   

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

Nu se aplica 

 

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 

Nu se aplica 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar:  

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... Nu se aplica      

Soț/ soție...... Nu se aplica      

Rude de gradul I1 ale titularului..... Nu se aplica      

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

Nu se aplica      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
Data completării: 03/01/2022 

                                                                   Nume prenume, 

    Ingrid Bucșa 

                                                                                             

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
Subsemnata Lacramioara STEJAR, având funcția de expert achizitii la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP , 

domiciliu Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

SC MUSATINII SA Actionar ~1010 - 

SC SMART EXPERT  Administrator ~100 - 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

SC MUSATINII SA Secretar Adunarea Generala a 

Actionarilor 

- 

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

_ 

 

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 asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar:  



5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... - - - - - _ 

Soț/ soție...... - - - - - _ 

Rude de gradul I1 ale titularului..... - - - - - _ 

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

- - - - _ _ 

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

Nume prenume, 

Lacramioara STEJAR 

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul Cocîrlă Marcel, avand functia de responsabil administrativ la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP , 

domiciliu , Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

na    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

na   

   

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

na 

 

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 

na 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar:  

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
Data completării:  

 17.01.2022                                                                  Nume prenume, 

                                                                                                       Marcel Cocîrlă 

                                                                                                       (semnătura) 

 

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, CIURLICA-CRETU MARIA, având funcția de sef Departament economic si administrativ  la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera 

Suceava, CNP , domiciliu Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

SC ANTIBIOTICE IASI actionar 300           150 

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

………………. Nu e cazul  

   

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

Nu e cazul 

 

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 

Nu e cazul 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... Nu e cazul      

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

 

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării: 

06.01.2022                                                                   Nume prenume, 

                                                                                      CIURLICA-CRETU Maria 

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, Stredie Iuliana Mihaela, având funcția de OMI la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP , domiciliu 

Suceava,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

Hoda Dream SRL 

Sediul in Sat Frumoasa, Comuna Moara, str Humorului, nr 84A, 

Judetul Suceava 

Asociat unic 600 6000 lei 

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

n/a   

   

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

n/a 

 

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 

n/a 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar: n/a 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

 

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării: 

04.01.2022                                     Nume prenume, 

                                                                         Stredie Iuliana Mihaela                                                                     

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



  
  

Subsemnata, -Maria.,  responsabil RU la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP                

, domiciliu , cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena

 

1. A ono bru în asoc

 

UNITATE 

 

 

 

 

u sunt    

    

2. Calitatea de membru în organel merciale, ale regiilor autonome, ale lor 

 ale ale grupurilor de interes economic, ale ori ale alt neguvernamental  

UNITATE 

 

 Valoarea beneficiilor 

   

   

3. C  

 

 

alitatea de membru în organele de conducere, administra

denumirea partidului politic 

 



 

 statul este 

  

 contr

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

contractul 

Tipul 

contractului contractului 

Durata 

contractului a contractului 

Titular......       

       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

 
2 

      

 
 

 03.01.2022 

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     -Maria 

                                                                                             

                                                 
1 Prin  
2  
a dul 

nt de modul de dobândire a a  



 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
  
Subsemnatul, IVAN Paul-Panfil, având funcția de Ofițer Monitorizare Implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP 

, domiciliu  Mun. Suceava, Jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:  
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: 
UNITATE 
Denumire şi adresă Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 
Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

BUSINESS-ON NETWORK SRL, Municipiul Suceava, Strada 
MĂRĂŞEŞTI, Nr. 4, Judet Suceava ASOCIAT UNIC 21 210 LEI 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 
naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 
UNITATE 
Denumire şi adresă Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

-   
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale și/sau sindicale 
- 
 
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 asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 
mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este acționar majoritar/ minoritar: 

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

Instituția 
contractantă: 
denumirea și 
adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredințat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea totală 
a contractului 

Paul-Panfil IVAN 
Universitatea 
„Ștefan cel 
Mare” Suceava 

Angajare CIM Octombrie 
2012 nedeterminată variabil 

Soț/ soție......       
Rude de gradul I1 ale titularului.....       

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 



 

 

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 
asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăți civile profesionale sau societăți 
civile profesionale cu răspundere limitată care 
desfășoară profesia de avocat/ organizații 
neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

 
Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 
Data completării: 
                                                                   IVAN Paul-Panfil, 
                                                                         ……………………………………. 
                                                                  
 

                                                 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata GHEORGHIU PETRUTA, având funcția de ofiter implementare monitorizare, la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, 

CNP , domiciliu  Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, 

declar pe propria răspundere: 

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:

UNITATE

Denumire şi adresă

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor

VASS MOBILE EXPRESS SRL Asociat 10 parti sociale 100 lei din capitalul social

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

UNITATE

Denumire şi adresă

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor

NA

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

NA

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

NA



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor,

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde

statul este acționar majoritar/ minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul

Tipul 

contractului

Data încheierii 

contractului

Durata 

contractului

Valoarea totală 

a contractului

Titular......

Soț/ soție......

Rude de gradul I1 ale titularului.....

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: 05/01/2022

Nume prenume,

Gheorghiu Petruta 

(semnătura)

1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnatul Hurjui Radu Andrei, având funcția de Coordonator Monitorizare Implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, 

CNP , domiciliu  Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

N/A    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

N/A   

   

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

N/A 

 

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 

N/A 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar:  

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

 01/02/2022                                                              Nume prenume, 

                                                                                     ................................................ 

                                                                                            (semnătura) 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

Radu-
Andrei
Hurjui



DECLARA IE DE INTERESE 
  

Subsemnatul Pîslaru Silviu, având func ia de ofi er IT&SMIS la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  , domiciliu 

in , cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:  

1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru în asocia ii, 

funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire i adres  

Calitate de inut  Nr. de p r i sociale sau de 

ac iuni 

Valoarea total  a p r ilor 

sociale i/sau a ac iunilor 

Nu se aplicã    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor 

na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire i adres  

Calitate de inut  Valoarea beneficiilor 

Nu se aplicã   

   

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale 

Nu se aplicã 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut  i 

denumirea partidului politic 

Nu se aplicã 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten  juridic , consultan  juridic , consultan  i civile, ob inute ori aflate în derulare în timpul exercit rii func iilor, 

mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este ac ionar majoritar/ minoritar:  



5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea i adresa 

Institu ia 

contractant : 

denumirea i 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredin at 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea total  

a contractului 

Titular: Nu se aplicã       

So / so ie: Nu se aplicã       

Rude de gradul I1 ale titularului: Nu se aplicã       

Societ i comerciale/ persoan  fizic  autorizat / 

asocia ii familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societ i civile profesionale sau societ i 

civile profesionale cu r spundere limitat  care 

desf oar  profesia de avocat/ organiza ii 

neguvernamentale/ funda ii/ asocia ii2 

      

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ionate. 
 

Data complet rii: 3.01.2022 

Nume prenume, 

                                                                                     Pîslaru Silviu 

(semn tura) 

 
1 Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent  i copii pe linie descendent . 
2 Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/ so ia i rudele de gradul I ob in contracte, 
a a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar  contractele societ ilor comerciale pe ac iuni la care declarantul împreun  cu so ul/ so ia i rudele de gradul 
Ide in mai pu in de 5% din capitalul social al societ ii, indiferent de modul de dobândire a ac iunilor. 







DECLARA IE DE INTERESE 
  

Subsemnatul/a, Stredie Teona., având func ia de Asistent Manager la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP                          

, domiciliu Suceava  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:  

1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru în asocia ii, 

funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire i adres  

Calitate de inut  Nr. de p r i sociale sau de 

ac iuni 

Valoarea total  a p r ilor 

sociale i/sau a ac iunilor 

-    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor 

na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire i adres  

Calitate de inut  Valoarea beneficiilor 

-   

   

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale 

- 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut  i 

denumirea partidului politic 

- 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten  juridic , consultan  juridic , consultan  i civile, ob inute ori aflate în derulare în timpul exercit rii func iilor, 

mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este ac ionar majoritar/ minoritar:  



5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea i adresa 

Institu ia 

contractant : 

denumirea i 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredin at 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea total  

a contractului 

Titular  -       

So / so ie  -       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societ i comerciale/ persoan  fizic  autorizat / 

asocia ii familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societ i civile profesionale sau societ i 

civile profesionale cu r spundere limitat  care 

desf oar  profesia de avocat/ organiza ii 

neguvernamentale/ funda ii/ asocia ii2 

      

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ionate. 
 

Data complet rii:  

5/1/2022                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     ..

                                                                                       

                                                 
1 Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent  i copii pe linie descendent . 
2 Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul, so ul/ so ia i rudele de gradul I ob in contracte, 
a a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar  contractele societ ilor comerciale pe ac iuni la care declarantul împreun  cu so ul/ so ia i rudele de gradul 
Ide in mai pu in de 5% din capitalul social al societ ii, indiferent de modul de dobândire a ac iunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, Turcu Doina, având funcția de ofițer monitorizare/implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

 domiciliu: Suceava, jud. Suceava, , cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

Nu e cazul    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

Nu e cazul   

   

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

Nu e cazul 

 

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 

Nu e cazul 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar: Nu e cazul 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării: 06.01.2021 

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                          Turcu Doina 

                                                                                             

                                                 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, BEILIC LĂCRĂMIOARA, având funcția de Ofițer monitorizare implementare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

, domiciliu Suceava, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

S.C. MAGIC TRAVEL S.R.L. Suceava 

strada Lazăr Vicol nr.5, bloc E41, scara A, apt.4 

Asociat 50%  

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

NU ESTE CAZUL   

   

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

NU ESTE CAZUL 

 

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 

NU ESTE CAZUL 



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde  

statul este acționar majoritar/ minoritar: NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular......       

Soț/ soție......       

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

4.01.2022                                                                   Nume prenume, 

                                                                                       LĂCRĂMIOARA BEILIC 

                                                                                             (semnătura) 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
  

Subsemnata, BARARIU LOREDANA MARINELA, având funcția de CONTABIL la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava, CNP  

, domiciliu SUCEAVA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:  

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: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Nr. de părţi sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 

sociale şi/sau a acţiunilor 

-    

-    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor 

naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATE 

Denumire şi adresă 

Calitate deţinută Valoarea beneficiilor 

-   

-   

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

- 

 

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 asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, 

mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde 

statul este acționar majoritar/ minoritar:  



5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ 

denumirea și adresa 

Instituția 

contractantă: 

denumirea și 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredințat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea totală 

a contractului 

Titular...... -      

Soț/ soție...... -      

Rude de gradul I1 ale titularului.....       

Societăți comerciale/ persoană fizică autorizată/ 

asociații familiale/ cabinete individuale, cabinete 

asociate, societăți civile profesionale sau societăți 

civile profesionale cu răspundere limitată care 

desfășoară profesia de avocat/ organizații 

neguvernamentale/ fundații/ asociații2 

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate. 
 

Data completării:  

                                                                   Nume prenume, 

                                                                                     .....................................

                                                                                            (semnătura) 

 
1 Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă. 
2 Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/ soția și rudele de gradul I obțin contracte, 
așa 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 
Idețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 




