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Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa 
 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu funcţii de conducere 

(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu) 
 

Numele: PREDA 
Prenumele: DUMITRU - OVIDIU 
Funcţia: Director Financiar - Contabil 

 
     

ADRESA PROFESIONALĂ 

Locul de muncă: Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”  

Adresa: B-dul. Mamaia, nr. 96 

Codul poştal:      Localitatea: Constanţa 
Numărul de telefon (serviciu): 0241/695.366 Numărul de telefon(acasă) 
Numărul de telefon (mobil):  Numărul de fax: 0241/695.366 
Adresa de e-mail 

 
 

A. Interese personale 
 
     Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de 
medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor 
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură 
medicală. 
 
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:         x   niciuna 
                         
Denumirea societăţii:  
(deţinere de acţiuni) 

Natura participării financiare: 

 
  2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
     2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu 
remunerare regulată):   
                                                                               x    niciuna               
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura legăturii durabile sau permanente: 

 
   2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare: 
 
                                                                                                                                                  x     niciuna               
 
Denumirea societăţii:  
 

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare: 
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2.3. Altele:                                                                                                                     x  niciuna          
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
   3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
                                                                                                                                                 x     niciuna 
                                                                   
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări 
de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale 
societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.     
Nu este cazul 

                           
B. Interese ale soţului/soţiei 

     
Numele şi prenumele: PREDA MĂDĂLINA 

     
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de 

medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor 
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură 
medicală. 
 
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:        x     niciuna 
                         
Denumirea societăţii:  
(deţinere de acţiuni) 

Natura participării financiare: 

 
  2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
     2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu 
remunerare regulată):   
                                                                                                                                                   x    niciuna               
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura legăturii durabile sau permanente: 

 
   2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare: 
 
                                                                                                                                                   x    niciuna               
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Denumirea societăţii:  
 

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare: 

     2.3. Altele:                                                                                                                     x     niciuna          
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
   3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
                                                                                                                                                  x     niciuna 
                                                                   
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări 
de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale 
societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.     
Nu este cazul 

                           
 

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi) 
 

Numele şi prenumele şi tipul de rudenie:  

Preda Alexandru: părinte 

Preda Elena: părinte 

Preda Maria – Sofia: copil 

Preda Natalia – Ioana: copil 

Dragomir Mioara – Margareta: soră 
 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de 
medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor 
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură 
medicală. 
 
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:        x    niciuna 
                         
Denumirea societăţii:  
(deţinere de acţiuni) 

Natura participării financiare: 

 
  2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
     2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu 
remunerare regulată):   
                                                                                                                                                  x     niciuna               
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Denumirea societăţii:  
 

Natura legăturii durabile sau permanente: 

 
   2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare: 
 
                                                                                                                                                 x      niciuna               
 
Denumirea societăţii:  
 

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare: 

     
 

2.3. Altele:                                                                                                                     x   niciuna          
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
   3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
                                                                                                                                                 x       niciuna 
                                                                   
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări 
de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale 
societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.     
Nu este cazul 

                           
 

D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
 

Numele şi prenumele: Nu este cazul 

Numele şi prenumele: Nu este cazul 

Numele şi prenumele: Nu este cazul 
 
    Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de 
medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor 
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură 
medicală. 
 
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:             niciuna 
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Denumirea societăţii:  
(deţinere de acţiuni) 

Natura participării financiare: 

 
 
  2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
     2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu 
remunerare regulată):   
                                                                                                                                                       niciuna               
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura legăturii durabile sau permanente: 

 
   2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare: 
 
                                                                                                                                                       niciuna               
 
Denumirea societăţii:  
 

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare: 

     
 

2.3. Altele:                                                                                                                          niciuna          
     
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
   3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
                                                                                                                                                        niciuna 
                                                                   
Denumirea societăţii:  
 

Natura activităţii: 

 
 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări 
de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale 
societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.     
 

                           
 

Subsemnatul PREDA DUMITRU - OVIDIU, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate 
interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în 
cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus. 
     Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus. 
    
 

Data:03.06.2019     Semnătura ................... 


