
N & n f a r .o r .

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnata Creteanu Gabriela Ileana avand funcţia de medic sef secţia Diabet la Spitalul Judeţean de Urgenta „Sf. Ioan cel 
Nou”Suceava, CNP ' domiciliata in Suceava, str. Gherasim Buliga nr 7, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
■n 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

L.l. Nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
.'ompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 
)rganizaţii neguvernamentale:__________________________________ _________ ________________________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. Nu este cazul

5. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindica i e
1.1. Societatea Romana de Diabet si Boli de Nutriţie -  membru

Societatea Romana de Obezitate -  vicepreşedinte_________________________________________________________
Societatea Romana de Neuropatie si Picior diabetic Diabetica -  membru in comitetul director_________________________________________
Societatea Roamna de Nutriţie -  vicepreşedinte________________________________________________________________________________
Asociaţia Romana de Podiatrie - membru________________________________________________________________
Fundaţia pentru Alimentaţie sanatoasa -  membru in comitetul director_______________________________________
Societatea Europeana de Diabet - membru_________ _____________________________________________________

I. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, 
funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1. Nu este cazul
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 
tapital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:_______________ ____________ ________________________________________

5.1 Berrfciarulcfeconttad:numde;pm]ri^denumiieaş 
xlresa

Muţjaffirtatantă: 
denumireaşi adresa

ftoceditaptincatea
ibsttacdinjat

co tea i
Tipul c a ta tii i Datameheierii

corteduki
Durata

contractului
Vabareatotalăa

cotatului

M ar Nu este cazul
soţ'soţfe Nu este cazul
RudecbgailPalelifularului Nu este cazul

Societăţi oanenaale/Petsoanălizicăautaizală'Asodâ i 
âmilialê Cal̂ netsindividuale.cdDineteasodâ  societăţi 
avJeprofeacriafe^sode^dvilepioleacrialecu 
ă^mteîmilaficaredesl^oaiăproleaade avocat/ 
Dî nizaţiineguvemammtale'Fundaţii/Asociâ ?

11 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 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 potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor menţionate.

Data completării Semnăfara


