
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata PASCAL DOINITA GABRIELA, având funcţia de expert asistent la Ministerul 
T ran s po rtu ri lo r, Direcţia Resu rse Um an e, Servi ci ul Res u rse U m a ne, CNP ; do m ictl iul*

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funi

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dc 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea ţi adresa - Calitatea deţinută

Mr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

ţi/sau a acţiunilor
L i .......

1
2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare ţi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor dc credit, ale grupurilor dc interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguverna menta le:

Unitatea 
— denumirea ţi adresa -

Calitatea deţinui^ Valoarea beneficiilor

2.1 ........
rSpitalul General CF Sibiu Membru supleant

Spitalul Clinic CF Craiova Membru supleant
Spitalul Genera] CF Galaţi Membru supleant

3. Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ............................................................
Sindicatul salariaţilor din Ministerul Transporturilor

4. Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4 .1........

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori a Ha te 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ta bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital dc stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:

5.Î Baidiciaml dsteşişnicc numele, 
ptmurrdeyaiumirea ţi adiiiii

IrtâiLuLkj 
ißptrartarilä: 
daitm irea şi 

adresa

PiDcedlElprin 
circa löst 
încredinţa, 
contractul

Tiptd
conductului

Dala
încheierii

oofUiii.’djlLii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular....................

Stil/antie...................

Rude de gradul ll!ale titulamlui

S( vietăţi ccn-naciate' tasoană fizică 
aflcrâai^ Asoriajfi fonOîâle/Cabinete 
indhiduaíe, cabirtete asociate, societăţi 
civile pnifeicxtale sau societăţi civile 
ptotesonateoi rSspundut limiaQcare 
desfăşoară puiîsăa de avocat/ GnsinLsiţii 
neguvenwnaitalo^ Fundaţii/ Asociaţii1'

]) Prin rude de g ra du l 1 sc în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenta.
Se vor dec lara  num ele, denum irea şi adresa beneficia™ iui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so ţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum  suni defin ite la punctul 5. Nu se declari! contractele 
societă ţilo r com erciale pe acţiuni ]a care declarantul îm preună cu soţul/soţia şt rudele de gradul I deţin mai pu ţin  de 
5%  din capitalul socia! al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ca racle r ui incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
18.07.2014
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