
DECLARATIE DE INTERESE

Spitalul Judetean de Urgent^ 
,,Mavromati" Botosani
I N T R A R E - I E S

NR. W M .z\ ) t sm.(..LUNÂ .fXN...

S ubsem natu l/S ubsem nata , v (b /l'P lC A' \J t Q  (6 1 (y ftr~  „ , avand functia
de ‘z r& X S  la 3 0 { /^ K fr r /h J flA A v^F T ^

domiciliul b O T lO  f t

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

m w i a t  sau actionar la societal! cpmerctole, compami/societati nafionale, institatii A credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1. 1 . . . . . .

- ___

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......  ,------------------------ -

3.1......  r O c r / D & & a
AoVF

4.1.......

5. C o n tra c t, mciusiv cele de asistenta jiaridica, consultants juridica, coosultanta si civile, obtimite ora aflate 
to  derulare m timpul exercitarii funcfiilor, roandatelorsau denm itatilor publice ftoantate de to bugeti.1 de 
stat, Jocai f t  din fonduri externe ori tocheiate cn socie ta l comerciale cu Capital de stat sau unde sfatul este

- - .  .... .
5.1 Bendidarulde contract numde, hstitutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoaiea 
prenumdedenumirea si adresa cmtractanta: careafc^: contractuhi rnchdedi contractuhi totalaa
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doTumireasi
adresa

inaedintat
contractul

ccntractului coitractului

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

Scd/sotie................... .
----------- —

Rude de gradul Ilj ale titulaiului

Sodetati comerdale/Persoana fizica 
autorizata^Asodatii fem3iale/Cabinete 
individuate, cabinete aso c ia l sodetati 
dviteprofesionale sau sodetati dvile 
profesionale cu raspundere Kmitata caie 
desfasoara profesia de avocat/ Gganizatii 
neguvemamantale/ Fundaffi/ Asodalii21____

—

J) Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) 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 punctul 5. Nu se declara contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

J M ? 1 .2 $ .!k ........
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Spitalul Judetean de Vrgenta „Mavrotg0jHlf i^ ig ^  da Urgam7
'S tr.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax  .0231 517780.Mavr omati" Botosani

N T R A R E -IE S IR E
DECLARAJIE DE INTERESE :*eU7..fbLi\ ■ ■/■Q.un 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele ...... r..,,. .................................... .
Prenumele ....AMQSf: ... w ............ ........................................
Fu nct;ia......<s9r.... .....O fc lrf.. { ...........................
Adresa profesionala - $pjt!lu l Judetean^e Urgenta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de munca btQ Jn.. ..t t k U C c l..

Codul po§tfal................Loca lita tea........Q&ZQ.£>.Tj$SA....................................................
NumafHjl de telefon (serviciu) . numarul de telefon (acasa)

, numarul de telefon (mobil) ' numarul de fax
.........................., adresa de e-mail
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!, precum §i cu 
reprezentan£ele din £ar! ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!.
l.Partic ipare financiar! la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
| ĵ niciuna

(Denumirea so c ie ta tii..................................... ) (de£inere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activit!t;i care conduce/conduc la o remunerare personal!
2 .1 .Leg!tu r!/ leg !tu ri durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulat!) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): co n fe re e  §i alte actiuni de formare 
|̂ ) niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.Altele
|^ Jiic iuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A lt!/a lte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, distribu^ie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so$ului/sotiei --
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea soc ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
| f̂ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 

niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
\̂ \ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti, copii, fra$i)

......................
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei socie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
|p$ niciuna
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(Denumirea s o c ie t a l ............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activ itate/activ itat care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|_^ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrarl §tiintfice 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/interventii punctuala/punctuale (IP): activ itat de consiliere 
niciuna1^

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/interveni;ii punctuala/punctuale (IP): conferin^e §i alte actiuni de formare 

niciuna

(Denumirea societatii)
2.6.Altele

$ niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
qp niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat mai jos toate legaturile cu societat comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatlo r comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in in tretnere 
Numele §i prenumele

Indicat ma* jos toate legaturile cu societat'le producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentantele din tara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei socie ta l din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societa^ii.......................................... ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2.1ndicati mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rod u ce , prestari de servicii, d istribute, import m orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata . &?t....... .................................................................
/
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate 
mai sus.

Data A K M t Semnatura



DECLARATIE DEINTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

/V) c S&fi iZZ., | a

„M av rom a tr Botosani

jN T R A R E -IE S IR E ,^
V}Sl(p..Z]

avand funct;ia de 

Spitalul Judetean de Ufgenta „Mavromati" Botosani,

iS

CNP 'domiciliat in £<0TO6/faV' 
w r

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de interes 
economic, precum §i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Nr. de par̂ i Valoarea totala a 
Calitatea detinuta sociale sau part;ilor sociale §i/sau a 

de actiuni actiunilor
1.1.... ......................

Unitatea
- denumirea §i adresa

I................. ...............  ..................................._ .......... . ,1......................... 1
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i 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 Calitatea detinuta Valoarea
- denumirea §i adresa - beneficiilor

2.1.... ...... ............ .

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale:
3.1 ..

pn-t S/fr i /sTfc
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, det;inute in 
cadrul partidelor politice, functia detinuta §i denumirea partidului politic:
4.1 ..

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant^ §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori 
incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar:

Procedura 
prin care 

a fost5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Institutia

contractanta: Tipul Data
incheierii Du rata Valoarea 

totala aprenumele/denumirea si adresa denumirea §i . .. . .  contractului . . . .  contractului . . . .K * incredintat contractului contractuluiadresa . r .contractul
Titular.............
Sot/sotie............
Rude de gradul I1) ale titularului.............
Societati comerciale/Persoana fizica 
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat / Organizatii 
neguvernamentale /Fundatii/Asociatii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant^ juridica, consultant^ §i civile, obtinute ori aflate in 
derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din 
fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar 
majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

§i adresa

Institutia 
contractanta: 
denumirea §i 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incredintat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totala a 

contractului



Titular
Sot/so^ie.............
Rude de gradul l 1) ale 
titularului...............
Societal comerciale/Persoana 
fizica autorizata/Asociat;ii 
familiale/Cabinete individual, 
cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societal j j I
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfa$oara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamentale/Fundatii/
Asocial2)

1} Prin rude de gradul I se intelege paring pe llnie ascendenta §i copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numeie, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe actiuni la 
care declarantul impreuna cu sotul/sotia §j rudele de gradul I detin mai putin de 5% 
din capitalul social al societal, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
Semnatura

j



SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

DECLARAŢIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personali

I N T R A Bap.

L

ui clTfuncţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele. . ,ţ?r. 3. â. .6/..4 .f......... f   . . . . . . . . .
Puneţi ,
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă
Adresa.... &J2ZUS.M‘

,r

■ j v  • 1

Str. nr.
Codul poştal .............  Localitatea
Numărul dp telefon (serviciu) numărul de telefon (acasă)

numărul de telefon (mobil) numărul de fax
.....................  , 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, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
J><f niciuna

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)
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)
|2l 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) 
ţNf niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)

1



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.

B)Interese ale soţului/soţiei /T i j  /
Numele şi prenumele.............................................
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

(Denumirea societăţii..................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
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)
I niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
{xţ niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele 
J><̂ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
fXl 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.

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Nomele, prenumele şi tipul de rudenie _  n ✓ f i ,

4 M . .0 4 - . 1  t t d . A  .. ■
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

2



u

(Denumirea societăţii ..................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
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): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 

niciunaM

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 

niciunaIX

(Denumirea societăţii) (Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de 
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 
1̂ } niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.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.

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele _______ / j" /^

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu

3



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:
Jş/f niciuna

(Denumirea societăţii................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
2.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 tar» *|e societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau"
e x n n '+ '>*T)a

Subsţmfiatul/Subsemnata ..... ..................................................,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii 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 // f y Semnătura
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