
DECLARATIE DE INTERESE9

Spitalul Judetean de Urgent^ 
,,M a vro m ati"  Botosani

REr lES IRE
(/LU N A  /S..AN

Subsemnatul/Subsejnnata, /slfztLCJU
de &$■ numlfcal $pU ~ ' i~.

domiciliul

G /fbb l lN f)  >
UMEMHULEIE.
W TO M M

, avand functia
___________  5

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

1. Asociat sau acjionar la societSfi comerciale, companii/societSti nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociafii, fund atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a acpunilor
1.1......

____

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

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institu{iiIor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

_ _ _ _ _ _

3. Calitatea de membru in cadrul asoeiatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1..... . M Z M f b t U J U M ' M M t L  -  .

M e M f o d i ) M A i m ■

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutS $i denumirea partidului politic_____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, ob{inute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: _____________________________________________________________________
5.1 Benefidarul de contract numele, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/deniimiiea §i adresa contractanta: careafost contractului mcheierii contractului totala a

1



denumircâ i
adresa

incredintat
conlractul

contraduhi contiactului

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

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

Rude de gnadul Ilj ale titulaiului

Socidati comerciale/ Persoana fizica 
autorizala/Asodatii familiale/Cabinde 
individuale, cabinde asociate, socidati 
civile profesionale sau socidati civile 
pnofesionale cu raspunderc limitata care 
desfa§oara pofesia de avocat/ Q^nizatii 
neguvemamoitale/ Fundatii/ Asodatii2)

]) Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a 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 $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

.......

2



Spiţa ud j u r i p Urgentă
i c H l "

DECLARAŢIE  DE INTERESE

Su bsc m u atu l/Subşe m ij at:
de Qàs\  -

C N P

7

ÎCfiQKJ é-/#A / / N  fîr  , , având funcţia

, domiciliul hÜ M Æ J

cunoscând prevederile ârt. 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 si adresa

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută 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 eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

l Initatea
idresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

---— ---

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

; Shti/M l W SülS ;

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nerctribuite, 
deţinute în cadrul partidelor polit i ce, fu neţ ia deţinuta şi den u m irea partidului politic________________________
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică7Torc$*Uianţă 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 oi i încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

\ 1 1 Vnelieiaml de ec mtract: numele. Inslituţia IV vu Iun prin | Tipul l>ata Durata Valoaica
picnumele/denumiiea şi adivsa contractantă: eaiea lixst contractu lui încheierii contactului totală a

1



denumirea .şi 
adiesa

încixxlinţat
contractul

conţi actului contractului

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

Soţ/soţie...............

Rude de gradul 11 ’ale titulanilui
i .............

Societăţi comerciale/ Petsoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundeau limitată caic 
desfăşoară pix)fesia de au vai ( )iHini/aţii 
neguvem; imentab 1 • i mck iţif Astxeiaţif

1' Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 °o 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



Subsemnatul/Subsemnata, ^
de feisTeNl W

Q- / I N /h ______  , avand functia
la Sec77ftSi£0M ffVW 6it fr'SPfrfiLuLU/ J u i . BOTD.*A/ 

domiciliul jbClO%lfa/i
------------------------------------------------7

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum gi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii n e g u v e r n a m e n ta le :_______

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1

lor2. Calitatea <fe membru in organele de co' 
regiilor autonome, ale companiilor/societatUor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

_._____ ____ __ __ _
Valoarea beneficiilor

2.1

te f .W A F i f

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau 
definutein cadrul partidelor politice, functia detinuta -si denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiaie cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Benefidanjlde contract numde, fostitutia Proceduraprin Tipul Data Duiata Valoarea
prenumdedaximirea si adresa conlractanta: careafost contractului mchderii contractului totala a
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denumirea si 
adresa

irocdintat
contradul

contractului cOTttactului

T itular....................

Sol/sotie....................
- -

Rude de gjadul IA) ale titularului

Sodetati comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii femiliale/ Cabinete 
individuale,cabineteasodate, sodetati 
civile profesicnale sau sodetati dvile 
piofesionale cu ra^xindere limitata care 
deslasoara pofesia de avocaf Qganizatii 
n^iyem arnenlale^H indalii/Asodadi2*

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe lime 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

2



Spitalul Judetean de Urgenta ,?MaProinati „ Botosani >;;a.
Str. Marchian Nr. 11; Cod Fiscal 455 7951; Telefon 0231 518812; fa x  . "  *****&**

' v IN T ft^ R E -IE S m E

DECLARAJIE DE INTEF ^  A&'Jrft
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

Numele.......... f U L . ..........................................................
Prenumele . . ktl.uk lJN l.fX ......1. .... .......^ ..... ..............................
Funct;ia .. D$J J..... fflS S . {Q ttL r.... x & jr...............................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgepta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de munca 7?.u....H.£.Qfd$: 17D.LJ23 . .......

Codul postal................Localitatea ..fh .Q ffl& fy M l...........................................................
Numarul de telefon (serviciu) .........................._  , .  nypiaryL de telefon (acasa)
.........................  , numarul de telefon (mobil) ■ , numarul de fax
.........................., adresa de e-m ail..............................
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ar! ale societatjilor comerciale produc!toare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!.
l.Participare financiar! la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|>£1 niciuna

(Denumirea societatii.................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activit!t;i 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!)
|^| niciuna

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

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

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

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.Indicate mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profiluJ acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so$ului/so|iei 1 * . .
Numele §i prenumele .................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
|aC| niciuna

(Denumirea societatii...........................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati 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.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|^1 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)
I3> niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import Tn orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

2



(Denumirea societatii........................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de acpuni)
2.Activitate/activitat;i 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 lucrari §tiint;ifice 
|«£| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
| /̂| niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
|*(| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte ac^iuni de formare 
|^| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele

niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentantele din £ara ale societajilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentjionate mai sus:
|^J niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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 ment;ionate 
mai sus.

(Denumirea societal 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a vro m a ti" Botoşani

J ^ R /^ R E - IE S IR E
../A u,NA & ..A i f e i

Sub$emi)atiil/Subsemnata, a I £  fi*— €-/ La 6 ţfţh ! I  N  I f_____ ;______  _ - , având funcţia ■
de QlM g M n m M  W L  la Ş . y tjy/./4/HWfJM/Pn -  S^YT/Tf NEOkMTQLOfyff
CNP , domiciliul Ţ)

5
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
1.1

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......  O f t M M l L

ţ iN k ic A n /L  S M jr m x

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____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă 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:

Procedura prin 
caic a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie................

Rude de gradul Il} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râspunderc limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

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 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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

iM&ÂSISL
Semnătura

2


