DECLARATIE DE AVERE – 2013
Subsemnatul, DRAGOS PIEPTU, având funcţia de PRORECTOR la UMF GR. T. POPA IASI, CNP
1620713221175, cu domiciliul in Iasi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele:
I.Bunuri imobile
1.Terenuri
NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafata

Cota-parte

Modul de
dobândire

Sat Valea Lupului

3

2000

2500

100%

cumparare

Dragos & Svetlana Pieptu

Sat Breazu

3

2005

1015

100%

cumparare

Dragos & Svetlana Pieptu

Adresa sau zona

Titularul2)

*

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii
de terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil.
2.Cladiri
NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafata

Cota-parte

Modul de
dobândire

IASI – Aurora 3

1

1984

66

100%

mostenire

Svetlana Pieptu

IASI – Primaverii 4

4

2007

99

50%

cumparare

Dragos & Svetlana Pieptu + Doina
& Stefan Livenschi

Breazu

2

2013

40

100%

Adresa sau zona

Titularul2)

In constructie Dragos & Svetlana Pieptu

*

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii
comerciale/de productie.
1
)Prin familie se întelege sotul/sotia si copiii aflati în întretinerea acestora.
2
)La "Titular" se mentioneaza, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobândire

Autoturism

Renault Clio

1

2010

cumparare

2.Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
însumata depaseste 5.000 de euro
NOTA:Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe
teritoriul României la momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobândirii

Valoarea estimata

NU AM

III.Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrainate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrainat

Data înstrainarii

Persoana catre care sa înstrainat

Forma înstrainarii

Valoarea

NU AM

IV.Active financiare
1.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cârdurile de credit, daca valoarea însumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în banci sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

RBL Romania Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6 A, spatiu 20 A, tronson
2, etaj 1bis, sector 2,

Depozit

leu

2009

20.062,09

Depozit

leu

2009

20.062,34

Metropolitan Life Asigurari S.A., Str. Buzesti 76-80, et. 4, sector
1, Bucuresti

Asigurare viata

leu

2007

12.951,00

Asigurare viata

leu

2007

17.545,00

Intessa San Paolo Bank, sucursala Iasi, Str. Cuza Voda, Nr. 56,
700038, Iasi

Cont curent

leu

2011

10,00

ING Bank, Iasi, Str. Pacurari, nr.124, bl. 583, sc. A, sc.B

Cont curent

leu

2009

10,00

Cont curent

leu

2002

- 4.555,26

Cont curent

eur

2002

15,65

Cont curent

usd

2002

4,67

Cont economii

leu

2012

14,16

Cont imprumut

leu

2012

- 83.177,74

Raiffeisen Bank, Iasi, Sos. Nationala nr. 23

leu

2012

133,66

Cont curent

eur

2012

0,00

Cont curent

usd

2012

0,00

Cont curent

leu

2009

342,20

Fond

leu

1989

12.500

Fond

leu

1989

10.000

Titluri de stat

leu

2012

170.000

Fond Pensie

leu

2011

4.167,59

Fond Pensie

leu

2011

7.369,92

Asigurare viata

leu

2011

6.218,68

Aviva Romania, Str. Buzesti 76-80, et. 4, sector 1, Bucuresti

Fond Pensie

leu

2008

9.676,22

Alico, Europe House, Bd Lascar Catargi 47-53, 010665, Bucuresti

Fond Pensie

leu

2008

6.374,22

Cont curent
Raiffeisen Bank, Iasi, Sos. Nationala nr. 23
Banca Transilvania Iasi
CAR Invatamant Iasi, str Arcu 64
Raiffeisen Bank, Iasi, Sos. Nationala nr. 23
ING Asigurari de Viata, str Costache Negri nr 1-5, sector 5,
050552 Bucuresti

*

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) ;
2.Plasamente, investitii directe si împrumuturi acordate, daca valoarea de piata însumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile si participarile în strainatate.
Emitent titlu/societatea în care persoana
este actionar sau asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul*

Nr. de titluri / Cota de
participare

Valoarea totala la zi

Raiffeisen Bank, Iasi, Sos. Nationala 23

1

17

170.000

*

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale în societati comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3.Alte active producatoare de venituri nete, care însumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea însumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

Raiffeisen Bank Romania

2012.12

2017.12

- 83.177,74 lei

VI.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale
sau institutii publice românesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

NU AM

1.2. Sot/sotie

NU ARE

1.3. Copii

NU AU

*

Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al
II-lea.
VII.Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
UMF Gr T Popa Iasi, Universitatii 16, Iasi

Dragos Pieptu

Salarii, functia de baza

145.316

Spitalul Clinic de Urgente Sf Spiridon, Iasi

Salarii in afara fct de baza

16.542

Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management si Perfecţionare in Domeniul
Sanitar, Str. Vaselor, nr. 31, Sector 2, Bucuresti

Salarii in afara fct de baza

400

UEFISCDI, Str. Mendeleev nr. 21-25, Bucuresti.

Salarii in afara fct de baza

250

Salarii in afara fct de baza

5.374

UMF Gr T Popa Iasi, Universitatii 16, Iasi
1.2. Sot/sotie

Svetlana Pieptu

Liceul Tehnologic special „Vasile Pavelcu”, str IC
Bratianu 26, Iasi.

Salarii in afara fct de baza

15.876

Venit net

82.294

1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
Svetlana Pieptu

CMI Svetlana Pieptu, Primaverii 4, Iasi

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor - Nu am
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
Dragos Pieptu

Titluri de stat

3.675

4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii - Nu am
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole - Nu am
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc - Nu am
7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse - Nu am
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Datele sunt corecte conform datei de 1.01.2014
Data completarii

14.05.2014

Semnatura …………………………

DECLARATIE DE INTERESE – 2013
Subsemnatul, DRAGOS PIEPTU, având funcţia de PRORECTOR la UMF GR. T POPA IASI, CNP
1620713221175, cu domiciliul in Iasi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic,
precum si membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

1.1. SC Venus Updated SRL

Asociat

Nr. de parti
Valoarea totala a partilor sociale
sociale sau de
si/sau a actiunilor
actiuni
100 %

200,00

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor autonome, ale
companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori
ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Valoarea
beneficiilor

Presedinte

0,00

2.2. Forumul Academic Roman

Membru

0,00

2.3. Asociatia Institutului Regional de Oncologie Iasi

Membru

0,00

2.4. Fundatia Gr T Popa Iasi

Membru

0,00

2.1. Fundatia Medicina Experimentala

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Societatea Romana de Microchirurgie Reconstructiva
3.2. Societatea Romana de Chirurgie a Mainii
3.3. World Society for Reconstructive Microsurgery
3.4. European Burns Association
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul
partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic:
4.1. Nu am
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate în derulare în timpul exercitarii
functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori încheiate cu
societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea si
adresa

Institutia
contractanta:
denumirea si
adresa

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

NU AM

Sot/sotie .............

NU AM

1

Rude de gradul I ) ale titularului
..............

NU AM

Societati comerciale/Persoana
fizica autorizata/ Asociatii
familiale/Cabinete individuale,
cabinete asociate, societati civile
profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere
limitata care desfasoara profesia
de avocat / Organizatii
neguvernamentale
/Fundatii/Asociatii2)

NU AM

1

Procedura
prin care a
fost
încredintat
contractul

Tipul
contractului

Data încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totala a
contractului

) Prin rude de gradul I se întelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta,
titularul, sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la pct. 5.
Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Datele sunt corecte conform datei de 1.01.2014
2

Data completarii

14.05.2014

Semnatura ...........................

