
SpitaluS Judetean de Urgent^. I
,,M a vro m a ti"  B o to sa n i

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatapi -  republicata cu modificarile si completarile ulterioare

.LUN

Subsemnatul/Subsemnata, BERCEA STEFAN TUDOR, avand funcpa de medic 

sef/asistent sef (concurs/interimar) al Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate 

Asistentei Medicate la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, CNP , 
domiciliat in loc. BOTOSANI jud.

BOTOSANI,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe 

propria raspundere:
-  in conformitate cu prevederile art. 184alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatapi -  cu modificarile si completarile ulterioare, 
ma aflu in relape de sopsope sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu 

urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele__________________________________________________, sopsope
sau gradul de rudenie /afinitate_______________________ , funcpa de — ________ -
_________________ _________ in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele__________________________________________________, sopsope
sau gradul de rudenie /afinitate____________ —_________ , funcpa de___________________
_______________^ _________ in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele__________________________________________________, sopsope
sau gradul de rudenie /afinitate_______________________ , funcpa de_________________

________in cadrul sectiei/serviciului;

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declarape, care sunt actuate, reale, corecte §i 

complete;
- nu am furnizat informapi false §i imi asum responsabilitatea datelor conpnute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inples §i mi-am insu§it in integralitate 

conpnutul declarapei.

D a ta ..A :A ..I° ./3 ..

Medic sef sectie /  laborator /  serviciul 
Semnatura si oarafa



NOTA:
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 281/2009) - Republicare

Art. 406: Rudenia. in linie dreapta sau colaterala
(3)Gradul de rudenie se stabilegte astfel:
a) in linie dreapta, dupa numarul nagterilor: astfel, copiii parinpii sunt 
rude de gradul intai, nepo$±± §± bunicii sunt rude de gradul al doilea;
b) in linie colaterala, dupa numarul nagterilor, urcand de la una dintre rude 
pana la ascendentul comun $i coborand de la acesta pana la cealalta ruda; 
astfel, fra$±i sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau matu§a §i nepotul, 
de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea.

Art. 407: Afinitatea
(1) Afinitatea este legatura dintre un sot rudele celuilalt sot-
(2) Rudele sotului sunt, in aceeagi linie $i acelagi grad, afinii 
celuilalt sot-

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii ~ cu 
modific\rile [i complet\rile ulterioare

Art. 1833 alin. (9)
$eful de sectie, geful de laborator §i geful serviciului medical vor 

face publice, prin declaratie pe propria raspundere, afigata pe site-ul 
spitalului $i al autoritatii de sanatate publica sau pe site-ul Ministerului 
Sanatatii Publice ori, dupa caz, al Ministerului Transportului pentru unitatile 
sanitare subordonate acestuia, legaturile de rudenie pana la gradul al IV-lea 
inclusiv cu personalul angajat in sectie, laboratorul sau serviciul medical pe 
care il conduc.



privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, ^  ^  ̂  V  - iP'O Kâ iZ._____ f având funcţia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

^  P L ( A A ____________ ia Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

CNP ______________________ , domiciliat în loc. / { O Y ^  > 4  ^ ____________

str. _________________________________  nr._______  bl. sc.______  et._____

ap._______ jud. ^  ^  A  ____________,

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

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare,

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu

următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:

1. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate , funcţia de

— în cadrul sectiei/serviciului; 
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate v—  , funcţia de —

în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afin itate______________^ ______, funcţia de_______ ~ _______
_________________________ /n cadrul sectiei/serviciului;

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.
i  t

Data...Î.^J..(...'..Î.9. ^

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si narafa



DECLARA TIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 ' - 'n V^J£’° ,r~,r'

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si compIdtâale ^ ^ B O ă r e ^  un/

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata, h i  f t f i f U S i

(concurs/delegatie) al sectiei/serviciului __

Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNP

str.

ţ p L i f t f t f t n
având funcţia de medic sef 

la Spitalul Judeţean de 

domiciliat în loc. 

bl.nr.

sc. et. ap.. jud._ o e 5 A- ¿v /
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii -  cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau 

rudenie/afin până la gradul IVinclusiv, cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele____________________ ^______________________ , soţ/soţie sau gradul de

rudenie /afinitate ____________ — ______ , funcţia de _________ ~ _____________  în cadrul

secjiei/serviciului;

funcţia de

soţ/soţie sau gradul de 

în cadrul

funcţia de

soţ/soţie sau gradul de 

în cadrul

2. Numele si prenumele_______________

rudenie /afinitate _________ ^ ________

sectiei/serviciului;

3. Numele si prenumele_______________

rudenie /afinitate __________— _______

sectiei/serviciului;

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta 

declaraţie.

Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul 
declaraţiei.

MEDIC SEF 
Semnătură si parafa


