
INSTITUTUL ONCOLOGIC
PROF DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU - BUCUREȘTI

INTRARE / IEȘIRE NR.

DECLARAŢIE DE AVERE [va ZD_iuna N noro
SERVICIUL R.U.N.O.S.

Subsemnatul/ CONF. UNIV. DR. SIMION LAURENŢIU „ având funcţia
de ȘEF SECȚIE CHIRURGIE I la INSTITUTUL ONCOLOGIC AL.TRESTIOREANU  ,

CNP „domiciliul STR. NR. BL. SC. APT
SECTOR 3, COD POȘTAL BUCUREȘTI
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

CONSTANȚA,
2020 343,20

MP
V1 MOȘTENIRE

SIMION
LAURENȚIU

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

extravilane, dacă se află în circuitulcivil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vordeclara inclusiv cele aflate în alte țări.

BUCUREŞTI, £
| i CONTRACT |SIMION

Y

1998|65MP|,MI vic |LAURENȚIU

BUCURESTI. CONTRACT |SIMION
|

Ș 1994|35MP|VI iC _|LAURENȚIU
£ SIMIONCERTIE 2020 |5420MP| VI  |MOȘTENIRE |” AURENTIU



BUCUREŞTI,
|

SIMION
1 2019 |65,95up|"2 7OTA

IAȘI,STR. CONTRACT ORETEENE l 2015 81MP 1 —_— ANR
' 1 2007 45MP|1/2 E BAEPCRPETE, 3 2020 |5238MP| 1|MOȘTENIRE PA OLENTEIEIcara anr_a

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

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

OPEL INSIGNIA CONTRACT V/C

AUTO OPEL INSIGNIA l 2017 CONTRACT V/C

AUTO DACIA 1310 l 1993 MOȘTENIRE

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: dSe vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.



!
II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate înultimele 12 luni

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.

GENERALE l LEI 2005 16.101,63
BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE l EURO 2015 20.929,69
BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE l LEI 2020 10.000

BCR l EURO 2007 1.116,88

BCR l LEI 1998 ZI 391582

BCR 2 EURO 2010 28.001,11

BCR l LEI 2020 430.133,92

*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 anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață 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

RSENEEEEESEEZEEEEEEESEEEESTESESESESESEEEESESEEEE EEE SERIA ACRA NA AERISIRE ASIS SAS SSI SI STII III II III
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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

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

ALPHA BANK 2019 2034 285.618 LEI

BCR 2016 2021 30.000 LEI

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*

dcr A
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-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 vordeclara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

_
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

INSTITUTUL ONCOLOGIC “AL. SALARIU MEDICSIMION LAURENŢIU aoTE DRIMAR 116.268 LEI

d SALARIU ȘEF DESIMION LAURENŢI 5ȚIU UMF “CAROL DAVILA ACELRI 89.910 LEI

CONTRACTSIMIONON LAURENȚIU AN.M.C.S. EALU ATOE 8.393 LEI

SIMION LAURENȚIU S.N.S.P.M.S. BUCUREŞTI n: 3.276 LEI

CM. /P.F.A. SIMION ACTIVITĂŢISIMION LAURENŢIU A URENTIU INDOPENDENTE 4.767 LEI

ASOCIAȚIA PARTENER GRUP
-SIMION LAURENŢIU INIȚIATIVĂ PENTRU PRESTĂRI SERVICII 5.600 LEI

DEZVOLTARE LOCALĂ
ASOCIAȚIA PARTENER GRUP

-SIMION LAURENŢIU INIȚIATIVĂ PENTRU | PRESTĂRI SERVICII 1.368 LEI
DEZVOLTARE LOCALĂ

VENITURI DIN
SIMION LAURENŢIU DIIDENE 2LEI

VENITURI DIN
SIMION LAURENȚIU DOBANZI 6 LEI

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi
independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

SIMION-PREDA ANCA
CABINET INDIVIDUAL|ACTIVITĂŢI JURIDICE|27.000 LEI

AVOCAT a E3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie SIMION-PREDA ANCA  |CONTRACT INCHIRIERE| 5.124 LEI



4. Venituri din investiții
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soție
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şidin jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

EMNIZAȚIE
CREȘTERE COPIL

D.G.A.S.P.C+ALOCAŢIE
45.499 LEI8.2. Soţ/soţie SIMION-PREDA ANCA

EMNIZAȚIE
MATERNITATE /

CREȘTERE COPIL
FILIALA CASEI DE

ASIGURĂRI A
AVOCA R

9.604 LEISIMION-PREDA ANCA

I
8.3. Copii

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

Data completării

MP2.2O2o



INSTITUTUL ONCOLOGIC
PROF DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU - BUCUREŞTI

INTRARE / IEȘIRE NA. __B>DECLARAȚIE DE INTERESE
on 5 ma ÎL anuc2Za

SERVICIUL R.U.N.O0.S.
Subsemnatul/Subsemnata, CONF. UNIV. DR. SIMION LAURENŢ a

de ȘEF DE SECȚIE CHIRURGIE I la INSTITUTUL PENCOMORIE AL. TRESTIOREANU
5

CNP „domiciliul STR. NR 3LV. SC APT
COD POȘTAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

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

Uni Nr. de părţi
!

Valoarea totală anitatea , a mu :. , Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale— denumirea şi adresa — RE ţ atŢ_ de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1. ORB) ROMANA DE CHIRURGIE

MEMBRU :
2. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU

CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ (A.R.C.E.) ȘI MEMBRU - -
EUROSURGERY

3. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE A
SÂNULUI ŞI ONCOLOGIE SEPARE i -

aa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa —

2.1. ASOCIAȚIA NATIONALA DE ÎNGRIIIRI MEMBRU COMITETUL
oPALIATIVE (A.N.LP.) DIRECTOR

2.2 ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL MEMBRU FONDATOR
0CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE (A.M.C.S.) ȘI SECRETAR

FONDATOR
2.3 FUNDAȚIA PENTRU PROGRESUL NAR 0
CHIRURGIEI DIGESTIVE „DUMITRU BURLUI” GENERAL



D Valoarea

, totalăa
lui

contractului n lui

5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: care afost Tipul
prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi încredințat|contractului

Soţ/soţie ..............

Rude de gradul [ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizicăa ati frmiliale/ Cabinete

civile profesionale sau societăți civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizații

le/F i */ A
. ++2)

" Prin rude de gradul 1 se înţelege părinți pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 soţul/soția şi rudele de gradulI deţin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura
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