
DECLARAŢIE DE INTERESE 

TRIBUNALUL IAŞt 

I /()J ko120 Nr,. ................... "···· , 

din data de • .4.?.::9.f.1!?4 
'------------ --

Subsemnatul/Subsemnata, HUŢU CONSTANTIN, având funcţia de SPECIALIST IT la TRIBUNALUL 

IAŞI. CNP , domiciliul IAŞI, , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 DANUBIANA ROMAN SA acţionar prin 

programul de 
370 

privatizare in masa 
2006 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţiQnale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or!!aniza.tii neeuvernameotale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale 1 �.!:i�::z..,flti''iJ�-:(!��;Jl;.4! 
3.1. Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Justiţie

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, ret(ibuite sau neretribuite,

deţinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea nartidului oolitiţ
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau de.mnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este

l 



actionar majoritar/minoritar: 
··t ' �--�-- .. ,. 

:, ,, 
Instituţia Prrox!tua prin 

Data Valoarea 
5.1 Beneficiarul de controct: mrrnele, controctantă: carea fost Tipul încheierii Durata totalăn 
prenurnele/demm,ireaşi adresa denumirea şi încredintat contractului contractului contractului conu-actului 

adresa conl!a:tul 
Trtular .......... ..... 

Soţl�e ............... 

Rude de giaiul I Ii ale titularului 
............ 

Societăţi comaciale/ Per.mnă fizică 
autorizată! MOCiaţii fumiliale/ Cabinete 
individual� cabinete asoc� societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu Jăspuooere limitată care 
� profesia de avocat/ Org;mizaţii 
neguvemamenrale/ Ftmdaţii/ �ia�f>

1 > Pri n  rude de gradul I se înţelege părinţi pe lini e ascendentă şi copi i pe lini e descendentă.
2) Se vo r declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulu i  de contract unde , pr in cal itatea de ţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defini te la punctul 5. Nu se declară contractele 
soci etăţ ilor comerc iale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţ i a  şi rudele de gradul I deţin ma i puţin de 
5% din cap i talul social al soc i e tăţi i, 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 

25.05.2020 

····
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul RUSU D ROBERT - DUMITRU 
. . . . .. . .. . .. . . ..... . . ..... ..... ... ' ............ . ............ ................................................. ....... . ... . . . . ........ ........ . . ......... 

Specialist IT Şef 
având funcţia de ······· ······································································································· · ··········· ·····

Tribunalul 

la ················ · ·········· · · ····· · ······························ · ····································· · · ·········································· '

CNP ! !, domiciliul Iasi, judetul Iasi 
············· ····································································· 

························································································································································ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere: 

J. Asociat sau acţiona,· la socictăti comerciale, companii/societăţi naţionale, institulii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru

în asociajii, fundaţii sau alte organi7..atii neguvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinutil 

Nr. de pilrli sociale Valoarea totală a părţilor 

- denumirea şi adresa sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiunilor 

; 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societi'iţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/

socictliţilor naţionale, ale instituţiilo,· de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii

neguvernamentale:

llnitatca 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
·-
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I) 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, soiul/

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decrară 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 Semnătura 

26/05/2020 
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Subsemnata, 
de Specialist IT 

CNP 2 

----·-

TRfBUNALUL-IAş,
Nt. N11.;��P ... 

DECLARA ŢIE DE INTERES . din data de. 0'2 ·06 c2t}o2,iJ
'--------.. 

••o••••••••�•••••• 
---------

Baba Vasilica, având funcţia 
la Tribunalul laşi, 

domiciliul Iaşi,  

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compa11Wsociet?ti naţi�nale, instituJii de ţredit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte,orgâniiatii qeguvernamentale: .. i· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

I 1.1 ...... nu este cazul 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membru În org;mele,de .conl:lucere, �dministrare şi control ale societ,tilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale compa_niilor/societăţilor n�ţionalţ, ale in.stituţiilo.r de ţrediţ, �le grupurilor de..interes
economic, ale asociatiilor sau fuJ1daţiil9r _or,i al� altor organizaţii ne�uvernamentale: .. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... nu este cazul 

�·----------1-----1------

f-------,-------------L-------,-.,----=--,-L,---,--,.,...,.----=---
r 3. Calitate.a de· membru În cadr.ul asociatiilor profesionale _şi/sau sindicale. ,.f , 1S,. ti'.Itt�;ft.]�-�·,,'. 

3.1 . ..... Membru ANIJ (Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Justiţie) 

4. Calitatea de membru În organele d�. conducere, administrare şi contrpl, retribuţte sau ueretrlbuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, functia detin.ută.si dei,.umirea.o�rtidului poliţie, ..,
4.1 ...... nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor� publice finanţate de la bugetul de

1 stat, local ş1 dm fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu. capital de stat sau unde statul este
I acţionar ma· oritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
t>i1unielef demuni.tea şi adresa

Instituţia 
contradan1ă: 

Procedura prin 
carea fost 

1 

lipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata 
contractului 

Valoorea 
totalăa 



demunirea şi încredinţat contractului 
adresa contractul 

Trtular ............... 

Soţ/soţie ........... '"' 

Rudedegradul 11>a1etitularului 
. . .. . .. . .. . .

Socieraţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată! Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete �iate, �iemţi 
civile profesionale sau �ieraţi civile 
profesionale cu răspundere l imitată care 
� profesia de avocat/ Org111izaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ A.9Jciaţii2>

ll Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

contractului 

2l Se vor  declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, tit ularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 o bţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
so cietăţilor  comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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. 

02.06.2020 

Data completării 
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-- -.... -... -- ·�·- -

/TRIBUNALUL IAŞI 

DECLARA ŢIE DE INTERESE l din :�t.-:�i�� 
·-... ----.... . �-------·--...J 

Subsemnatul/Subsemna ta, 
de Specialist IT 
CNP 

CROITORU ŞTEFAN , având funcţia 
la TRIBUNALUL IAŞI 

, domiciliul Iaşi, 

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

1. Asociat sau .acţionar I.a societăţj. comer.c\ale, ·c«impanii/societăţi n�ţion,ale, ins.tituţi1 de credit, .grupuri
de interes economic, i>recufu şi membru. în,asociatii,Jundatii sau alte organizaiii neguvernamentale:

Valoarea 

Unitatea 
Nr. de părţi totală a 

- denumirea ş i  adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor 

de acţiuni sociale şi/sau 
a actiunilor 

1.1 ... ... NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea de mţmbru în organele de conducere,. �-dminţstrarţ şi ·ţontfol. aJe ·sc:ic)�tăţilor·cpmerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţijlor ·�e credit, 'ale grupurilor
de interes economic, ale asociatiilor sau fundâtiilor ori ale alt.or or2anizatii:neguyemamentale: .

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 .. .... NU ESTE CAZUL 

3. Calitat'ea.de' membru în. cadrul .aso.ciafiUo.r�profeslopale şi!s·au sindjcale. ;�\�: 
.. 

••' .,v-! ,, 
,/ � ... . 

3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de ptţmbr.u. � oigan.ele de condu,cer:e, apmfuistli.ar� şJ, co�ti:�\ ţetrib�iţe Şfli µer�ţribl!ite,
detinute în cadrul partic;lelor- p·0Iitice,1fimctia, dţtinută şi denumireaipartidului politic. � ... .·
4. 1 ...... NU ESTE CAZUL 
5. Contracte, inclµsiv cele de asistenţă juridică, cQnsultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţil_or publice finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri ex�erne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este actionar ma.ioritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele'demm1i.rea şi adresa 

Titular NU ESTE CAZUL 

Sot'rotieNU ESTE CAZUL 
. ' 

Rude de gradul !11 ale titularului 
NU ESTE CAZUL 

Institutia 
oontradantă: 
denumirea şi 

adresa 

Proccrluraprin Data Valoarea 
careafust Tipul 

încheierii 
Durata 

totală a 
încn:rlinţat oontractului oontractului oontractului oontractului 
oontradul 

1 



Societăţi comerciale' Pa'9J8Ilă fizici 
autorizată! AAX:iaţii furrn1iale' Cabinete
individual� cabinete� memti

, 

civile profesionale sau metăţi civile 
profesionale a.i raspurxlere limitată care
desfaş:>ară profesia de avocat/ 
Orgmizaţii neguvemamentale'Fundaţiil

AAX:i
atii2) 

1 > 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 societăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soOul/soOia Oi rudele de
gradul I deDin mai puDin de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a
acD iunilor.

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

Data completării 

............. 03.06.2020 ....................... . 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de SPECIALIST IT 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

REBEGEA ANGELA 

1TRIBUNALUL IAŞI 

Nr. 1141/{f.�?. ... 
. o� -06-�;,odrn data de •••••• l::Y�····t·,

--- ·-- --,-3l'.1'll.l.U...!.WlC\13 

la TRIBUNALUL IASI 

, domiciliul IASI,  

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. NU ESTE CAZUL 

- denumirea şi adresa -
2. 1 . NU ESTE CAZUL

5.1 Beneficiarul de contract mnnele, 
prenumele1clenw1lirea şi adresa 

Titular NUESTECAZUL 

Instituţia 
con1ractantă: 
denumirea şi 

adiesa 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Procedtna prin 
careafost 
îhcredintat 
contractul 

1 

TipUl 
connactului 

Data 

încheierii 

contractului 

Duiata 

Valoare 
atotală 

connactului 
a 

contract 
ului 



Soţ/rope ..... .......... 

Rude de graiul I 1> ale titularului 
. ... . .. . .. . .

Societăţi comerciale/P� fizică 
autorizată! MJXiaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete�e, 9Xietăţi 
civile profesionale �u 9Xietăţi civile 
profesionale cu 1'ăspurrlere limitată care 
clesfilş)ara profesia de avocat/� 
neguvernamentale/Fundaţii/�> 

I) �rin rude de f!radul I se_înţe l ege P?rinţi pe lin ie ascende�tă şi copii_pe linie de�cendentă.
2) Se vor declara numele, demnmrea ş1 adresa beneticiarulu1 de contract unde, prin calnatea de1111ută, utularul. so\ul/so\ia ş1 rudele de gradul I ob\m contracte.

aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pc acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/soJia şi rudele de gradul I deţin mai 

puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dob,indire a ac1iunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

04.06.2020 
......
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Apostu Constantin-Gabriel 
de Specialist IT 

- -,

fRIBUNALUL IAŞI

Nr. f h!j.. .2f!!.(;. •••.

din data de Of OG .ROlJ
••••••A••crt"!••••i• - , ayan __ 1unc ! 

CNP  

la Tribunalul Iasi 

, domiciliul jud.Iaşi 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I. Nu este cazul.

- denumirea şi adresa -
2. Nu este cazul.

contractantă: 
denumirea şi 

1 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

părţilor 
sociale şi/sau 
a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

TipUl 
conmdului încheierii 

contractului 

Durata Valoo 

contractului to� 



ooresa contractul a 
contra 
ctului 

Titular .......... ..... 
Nu este cazul. 

Soţ/9Jţie . .............. 

Rude de graful I1J ale titularului 
············ 

Societăţi cometeiale/P�fizică 
autoriza1ă/ Amaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete� metăti

civile profesionale Sili roetăţi civile 
profesionale cu răspurrlere limitată care 
des� profesiadeavOC21/ O@mizaţii 
reguvemamen1ale/Fundaţii/ �) 

I) 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 Semnătura 

03.06.2020 
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1 fRIBUNALUL IAţ;I

Nr. ?f./6.:f./qţ}.� .. 
DECLARAŢIE DE INTERESE tJJ, .a . .2o2J 

dln data de ................ - ..• 

Subsemnatul 
de Specialist IT 

CNP 
 cunoscând prevederile art. 292 
răspundere: 

Unitatea 

BABOI St. Cosmin , având funcţia 
la Tribunalul Iaşi 

, domiciliul IAŞI,  
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută părţilor sociale 

şi/sau a ac iunil, 

5.1 Beneficiarul de contract mnnele, 
premnnele/denumireaşi adresa 

Trtular ........ ..... .. 

Soţ/soţie . ............ .. 

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

Societăţi comerciale/Pe.romă fizică 
autorizată! Asociaţii fumilialel Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu raspurxJere limitată care 
desraşoo1ă profesia de avocat/ Organizaţii 

ernamentale/Fundaţii/ Asociaţi[) 

Instituţia Procedura prin 
contractantă: careafost 
denumirea şi încredinţat 

adresa co11lroctul 

1 

Data Valoore TtpUl 
încheierii Durata

totalăa contractului 
contractului contractului

contractu 



1 l 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. 

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

Data completării Semnătura 

04.06.2020 

2 




