DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul
de sef secţie
CNP

Mihai Bojinca
, având funcţia
la secţia Medicina Interna 1, Spital Or. T. Cantacuzino
,

1650215400137

, domiciliul

Intrarea Carol Knappe nr. 9A, sector 1, Bucureşti

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) deţin următoarele:
*1) Pnn familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţăn.
Anul
Cota- Modul de
Adresa sau
Categoria*
Suprafaţa
Titularul^
dobândirii
parte dobândire
zona
Intrarea
Ioana Bojinca 62,5%
Aviator
Miron Alexandru
Theodor
2003
200 mp
18,75% Moştenire
3
Bojinca 18,75%
Iliescu nr.25
Mihai Bojinca 18,75%
sector 1,
Bucureşti
Intrarea Carol
Violeta Claudia Bojinca
Knappe nr. 9A
50%
2006
50%
200
mp
Cumparare
3
sector 1
Mihai Bojinca 50%
Bucureşti
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Intrarea Aviator Theodor
Hiescu nr.25
sector 1, Bucureşti

3

CotaAnul
Suprafaţa
dobândirii
parte
2003

120 mp

1

Modul de
dobândire

Titularul^

Ioana Bojinca
18,75% Moştenire 62,5%
Miron

Alexandru
Bojinca
18,75%
Mihai Bojinca
18,75% ‘
Intrarea Carol Knappe nr.
Violeta
9A sector 1 Bucureşti
Claudia
Cump arare,
3
2006
50%
240 mp
Bojinca 50%
renovare
Mihai Bojinca
50%
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în copropnetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care isunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

A utovehicul

R enault Clio

1

2003

C um părare

Autovehicul

Toyota Rav

1

2006

Cumparare

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale prei ioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

Nu

m . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

Nu
IV. Active financiare

1.
Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

BCR sucursala Grivita

Cont curent

RON

457102,31

BCR sucursala Grivita

Cont curent

EUR

53250,58

RON

59501,38

EUR

12557,87

USD

5214,93

BCR sucursala Grivita
BCR sucursala Grivita
BCR sucursala Grivita

Maxicont
BCR
Maxicont
BCR
Maxicont
BCR

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

BCR sucursala Grivita

Cont curent

RON

13087,97

BCR sucursala Grivita

Cont curent

RON

955,50

BCR sucursala Grivita

Cont curent

EUR

717,91

BCR sucursala Grivita

Cont curent

USD

1936,56

BRD sucursala Academiei

Cont curent

RON

10000

Depozit

USD

5000

BRD sucursala T riu m f

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2.
Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutur
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea îh care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală Ia zi

Nu

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
3

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent ia

Valoare

Nu

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular

Nu

1.2. Soţ/soţie

Nu

1.3. Copii

Nu

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul / şi al ll-tea.

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Conferenţiar

31400

Medic primar, sef secţie

36682

Sef de lucrări

28400

Medic primar

20828

Activitati independente

8899

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

UMF Carol Davila str. Dionisie
Lupu nr. 37 sector 1 Bucureşti
Spital Dr. T. Cantacuzino str. Ion
Movila 5 -7 sector 2 Bucureşti
UMF Carol Davila str. Dionisie
Lupu nr. 37 sector 1 Bucureşti
Spital Sf. Maria Bd I. Mihalache
nr. 37 - 39 sector 1 Bucureşti
Nu

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
Parexel International Romania
2.1. Titular
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SRL str. Grigore Alexandrescu
nr. 89 - 97 sector 1 Bucureşti
Merck Sharp & Dohme
Romania SRL Sos. Bucureşti Ploieşti nr. 1 A sector 1
Bucureşti
Sc Astra Zeneca Pharma SRL
Bucharest Business Park str.
Menuetului nr. 12 sector 1
Bucureşti
Roche Romania SRL Piaţa
Presei Libere nr. 3 -5 Cladirea
City Gate Turnul de Sud etajele
4A, 5 si 6 sector 1 Bucureşti
Abbvie SRL Barbu Vacarescu
nr 301 - 311 etaj 2 sector 2
Bucureşti
SC Verum Edu SRL Bd Unirii
nr 69 sector 3 Bucureşti
Pfizer Romania SRL

2.2. Soţie

Activitati independente

Servicii independente

1334

Activitati independente

18800

Convenţii civile

26921

Prestări servicii

1962

Proprietate intelectuala

2215

Activitati independente

513

Activitati independente

1680

Studii clinice

14818

Studii clinice

11217

Prestări servicii

2418

Drepturi de autor

11893

Prestări servicii

8634

Servicii consultanta

6278

Drepturi de autor

1000

Prestări servicii

250

Studii clinice

7272

Pfizer Romania SRL

Convenţii civile

4500

Sanofi Aventis Romania SRL

Drepturi autor

33649

Synevo Romania
SC Teva Pharmaceuticals SRL
Str. Domnita Ruxandra nr. 12,
sector 2, bucureşti
Quintiles Eastern Holdings
GmbH
INC Research
Str. Tudor Arghezi nr. 8,
Unimed Center, etaj 6, sector 2,
Bucureşti
Totem Communication SRL
Str. Vasile Lascar nr. 87, sector
2, Bucureşti
Parexel International Romania
SRI,
A&D Pharma
Str. Ciobanului 133, Mogosoaia,
Ilfov
SC Verum Edu SRL Bd Unirii
m* 69 sector 3 Bucureşti
Servier Pharma SRL
Str. Tipografilor 11 - 15, sc A l,
et. 3, sector 1 Bucureşti
ISRA Center Marketing
Research
Amgen GbmH
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

Nu

3.2. Soţ/soţie

Nu

4. Venituri din investiţii

v

4.1. Titular

Nu

4.2. Soţ/soţie

Nu

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

Nu

5.2. Soţ/soţie

Nu

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

Nu

6.2. Soţ/soţie

Nu
Venitul anual

.

*

*

7. Venituri din premii şi din jocuri
7.1. Titular

Nu

7.2. Soţ/soţie

Nu

7.3. Copii
8: Venituri din alte surse

Nu

8.1. Titular

Nu

8.2. Soţ/soţie

Nu

8.3. Copii

Nu

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

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp $dŞlâştâ&%.\\ naţionalej instituţii de credit* %t$Lpm$%e
interes economfc, precum şi membru în asociaţii, fum
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
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1.1......
1
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridică, consultantă juridică, consultanţă .şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
..d- . .

I

^ I

. 1 ! __

r n «

acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul decontract numele,
prsnumele^dmumiicaşi adresa

n :a mi
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c-f A t
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Durata
; contractului

iri 1

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

i ^"*1
\\ '

So^soţie................

Rude de gradul I1}aletitularului

-

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/ Asociaţiiiamffiate/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sausocietăţi civile
profesionale curăspunderelimitatăcare
deslaşoaiaprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemanientalt/ Fundaţii/ Asociaţi?

........

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

o c V,

n

Semnătura

T

'V
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