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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

Subsemnata, Dascalu Loredana , având funcţia  

de Asistent sef sectie Chirurgie la Spitalul Judetean De Urgenta “Mavromati” , 

CNP   , domiciliul Botosani 

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 asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

------------------- ----------- -------- --------- 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

------------ ----------- -------------- 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1 OAMMR Botosani 

3.2 Sindicat Solidaritatea Botosani 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

------------ ----------- -------------- 
 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, 

consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute 

ori aflate în derulare în timpul exercitării 

funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice 

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 

externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 

capital de stat sau unde statul este acţionar 

majoritar/minoritar: 

Instituţia 

contractantă

: denumirea 

şi adresa 

Procedura 

prin care a 

fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contract

ului 

Data 

încheierii 

contractul

ui 

Durata 

contract

ului 

Valoare

a totală 

a 

contract

ului 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa       

----------------------- --------------- --------------- -------- ------------- ---------- ---------- 
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 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

  

09.06.2017 ……………………………….  
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D E C L A R A T I E  1)E  I N T E R E S g S ^ f c a a ^ U ^ C
Subscimiata, DASCALU LOUEDANA , avand I'unctia de asistcnt sol' la sectia Cliirurgie, SpilaTuT .TiuTPttSf 
deUrgcnta “Mavromati” Botosani, domiciliul loc. Botosani,cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarant, ucclar pc
)ropria raspunderc:1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societ&$i nafionale, institufii de credit, giupun oe
intcres economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizajii neguvernan icn ia lc:Nr. de parp Vaioare; tot.aia aUnitatea

-  denumirea $i adresa - Calitatea depnuta sociale sau 
de acpuni

parpior sociale 
: i/sau a acyiuni >i

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societatilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa^ilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale gi upui iioi de intci cs j

• i_ __■ o::i_____ r__ olo nifA>* AfooniTarii npaiivprniimpntalf!:
v v U H U H l I v ^  < i i v  a j u v i a y i n v i  v * - ----

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea b«cneiiciiior

I ----------------------------------------------------------------------- ------------- ----------------------------- ___ __
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale ___ _
3.1..
3.2.. .

OAMMR BOTOSANI
SINDICAT SOLIDARITATEA BOTOSANI

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau nerctribuitc, 
depnute in cadrul partidelor politice, funcfia dejinuta $i denumirea partidului politic
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant §i civile, obfinute sau abate in dcrularein timpu! 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita^ilor publice finanfate de la bugetul de stat, local $i din tondin 5 
externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statu! estc account
m aiontar/m inoritar:
5.1 Beneficiarul de contact; numele, 
piimumele/denumirca §i adresa

Institupa
contiactanta:
denumiiea§i

adiesa

Proceduiapiin 
caie a lost 
incrcxlinjat 
contiactul

Tipul
contiactului

[>ata
incheierii

contiactului
VaJoarcuDuiata i ... i totaiaa contiactului conuacuilu!

Titular................ J
ot/sope................j ~ |. "i Rude de gradul I aletitularului.........

j1:

1 - .; Societal comerciale/ Persoana lizica
aitorizaia/ Asociapi familiale/Cabinete
individual, cabinete asoeiate, society
civile piolesionale sau societal civile
piolesionale cu laspundene 1 imitata carc

j deslâ oara piotesia de avocal/ Organizajii
neguvemarnentale/ Fundatii/ Asociajir

O  » O  I I I2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, ’.ituiarui. 
sopjl/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitalea sau 
caracterul inconiplet al datelor menponate.

Data completarii 
II 05 2016
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a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(set de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele..........................................................................
Prenumele.................................................. ........... ......
Fu n cf i a .. ArXi &T&tf. T ... £ ....% & fr .T !A f t S ? £ ? (  C!.. r. ^
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de munca.......................Q f c t l . ........
Adresa................................................................
Str.................................................nr........... .......
Codul postal.............Localitatea..... (v.QfP&fr//.................................................
Numarul de telefon (serviciu) .....  , numarul de telefon (acasa)
........Trrr........  , numarul de telefon (mobil) ....................  , numarul de fax
..................... , adresa de e-mail........................
A)Interese personate
Indicafi mai jos toate legaturile cu societafile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!, precum §i cu 
reprezentanfele din far! a|e societ!filor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!.
l.Participare financiar! la capitalul unei societ!fi din categoriile menfionate mai sus:
|K| niciuna

(Denumirea societatii 
actiuni)

) (detinere de (Natura participarii financiare)

2.Activitate/activit!fi care conduce/conduc la o remunerare personal! 
2.1.Leg!tur!/leg!turi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulat!)
|̂ J niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenfie/intervenfii punctuala/punctuale (IP): conferinfe §i alte acfiuni de formare 
|_y niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.Altele 
\_A niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Natura activitatii)(Denumirea societatii)
3.Alt!/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
|j*| niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.Indicafi mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producfie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§\ cu reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sofului/sotiei
Numele §i prenumele..............................................
Indicafi mai jos toate legaturile cu societafile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societafi din categoriile menfionate mai sus:
|Xf niciuna

(Denumirea societatii.....................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitafi care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|_H niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenfie/intervenfii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiinfifice 

niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.Altele 
|̂ /| niciuna

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

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicafi mai jos toate legaturile cu societafi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producfie, prestari de servicii, distribufie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. —̂

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frafi)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicafi mai jos toate legaturile cu societafile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societafi din categoriile menfionate mai sus:
|_| niciuna
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I

(Denumirea societatii..................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitafi 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)
2.2.Intervenfie/intervenfii
|t^niciuna

(Natura legaturii durabile sau permanente)
punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiinfifice

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervenfie/intervenfii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|£<[ niciuna

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

2.4.Intervenfie/intervenfii punctuala/punctuale (IP): activity de consiliere 
| KL niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervenfie/intervenfii punctuala/punctuale (IP): conferinfe §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)
\J l niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producfie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicafi mai jos toate legaturile cu societafile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile menfionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societatii................................... ) (det;inere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 .Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producfie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§\ cu reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ... . t i A S . f i r : .....................................
/
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 menfionate 
mai sus.

Data Semnatura
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1

Spitalul Judeţean de Urgentă I 
„Mavromatr Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, având funcţia de

f e l ........ , la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP domiciliat în

......................................... , 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 asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni
1.1.......  - .....

Unitatea
- denumirea şi adresa

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau a 

acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3-1........

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

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

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Procedura
i w prin care Valoarea 

totală a 
contractului

Titular.............
Soţ/soţie............
Rude de gradul I1) ale titularului.............
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat / Organizaţii 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

i

”5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din 
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Titular............
Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) ale 
titularului...............
Societăţi comerciale/Persoană 
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

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 pct. 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


