
de SEF SERVICIU FINANCIAR
avand funcfia

la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI

domiciliul BOTOSANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* defin urmatoarele:

*1) Prin familie se injelege sopil/sofia §i copiii aflap in intrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte (ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul"

* * * * * * *

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so(ul/sopa, 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

1 1995 58,69 'A Vanzare- Craciun Adrian
lA cumparare Craciun Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sopa, 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricafie Modul de dobandire

autoturism SKODA 1 2007 Vanzare cumparare
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2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menflona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul 

Romaniei la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate

* * *

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro flecare, §i bunuri imobilc instrainatc in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instriUnilrii Valoarea

* * * * *

IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
| i  adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

2 RON 2015 65.000 lei

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

2. Plasamente, investifii directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a 
tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneflciar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi
* * * *

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare delimite (titluri de slat, certificate, obligafiuni): (2) 
acfiuni sau pdrfi sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa$esc echivalentul a 5.000 de euro 
pean: NU
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N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

* * * *

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele 
decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuals! depa$e$te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular * * *

1.2. Sof/sofie * * *

1.3. Copii * * *

*Se excepteazd de la declarare cadourile $i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 §i al 11- 
lea.

VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate._______________________________________

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Craciun I. Carmen Daniela Spitalul Judetean de Urgenta 
Mavromati Botosani

Sef birou financiar / 
contract individual de 

munca
33.834 lei

1.2. Sof

Craciun T.Adrian Florin Spitalul Judetean de Urgenta 
Mavromati Botosani

Responsabil protectia 
muncii PSI / contract 
individual de munca

33.780 lei

1.3. Copii * * *

2. Venituri din activitdp independente
2.1. Titular * * 5{C

2.2. Sof/sope * * *

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor
3.1. Titular ❖ >jC jfc

_________________________________________ i
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3.2. Sot/sope * * *

4. Venituri din invest i(ii
4.1. Titular * * *

4.2. Sot/sope * * *

5. Venituri din pensii
5.1. Titular * * *

5.2. So{/sope * * *

6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular * * *

6.2. Sol/sope * * *

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular * * *

7.2. Sot/so|ie * * *

7.3. Copii * * *

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular * * *

8.2. Sot * * *

8.3. Copii
Craciun A. Razvan Marian Buget de stat Alocatie 1.008 lei

Prezenta declarafie constituic act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii

25.05.2018
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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnata, CRĂCIUN I. CARMEN-DANIELA   având funcţia  

de ȘEF BIROU FINANCIAR la SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI  

CNP    domiciliul BOTOȘANI  

________________________________________________________________________________________  

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

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

..................................... 

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

* * * * * * * 

     

    * 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 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

 

Botoșani  
1 1995 58,69 

 

½ 

½ 

 

Vânzare-

cumpărare 

Crăciun Adrian 

Crăciun Carmen 

    * 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 coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

                                                 
 



 2 

autoturism SKODA 1 2007 Vânzare cumpărare 

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, 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 

N O T Ă :   

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 

* * * 

 

III. 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  

* * *  * * 

 

IV. Active financiare 

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

 

Instituţia care administrează 

 şi adresa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

 2 RON 2015 65.000 lei 

 

*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 

tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

* * * * 

 

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

pe an:   NU 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

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 la Valoare 

* * * * 

 

 

 

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 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular * * * 

1.2. Soţ/soţie * * * 

1.3. Copii * * * 

 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-

lea. 

 

 

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 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular    

Crăciun I. Carmen Daniela 
Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati Botoșani 

Șef birou financiar / 

contract individual de 

muncă 

31.090 lei 

1.2. Soţ    

Crăciun T.Adrian Florin 
Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati Botoșani 

Responsabil protecția 

muncii PSI / contract 

individual de muncă 

25.661 lei 

1.3. Copii * * * 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular * * * 

2.2. Soţ/soţie * * * 
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular * * * 

3.2. Soţ/soţie * * * 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular * * * 

4.2. Soţ/soţie * * * 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular * * * 

5.2. Soţ/soţie * * * 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular * * * 

6.2. Soţ/soţie * * * 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular * * * 

7.2. Soţ/soţie * * * 

7.3. Copii * * * 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular * * * 

8.2. Soţ * * * 

8.3. Copii    

  Crăciun A. Răzvan Marian Buget de stat Alocație 1.008 lei 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

 
……………………… 

26.05.2017 

 



21 ...B lum

Spitalul Judetean de Urgenta
„M avrom ati" Qoiosani

Subsemnata, CRACIUN I. CARMEN-DANIELA avand funcpa
de SEF BIROU FINANCIAR la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI

CNP domiciliul BOTOSANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declarapi, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1' depn urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege soful/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora. 

I. Bunuri iniobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

* * * * * * *

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so(ul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte (ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

1 1995 58,69 '/2
y2

Vanzare-
cumparare

Craciun Adrian 
Craciun Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanpa; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopd/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, §alupe, iahturi $i alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

autoturism SKODA 1 2007 Vanzare cumparare

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecfii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
Tnsumata depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata
* * *

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, $i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

apartament 04.06.2015 Ene Mariana Vanzare cumparare 136.500 lei

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire $i investire, 

inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

2 RON 2015 75.000 lei

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

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa Tnsumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acponar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi
* * * *
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*Categoriile indicate sunt: ( I )  hartii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 
acfiuni sau pdr(i sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: NU

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea tnsumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractatin anul Scadentla Valoare
* * * *

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e$te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular * * *

1.2. So^/sope * * *

1.3. Copii * * *

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I f  al 11-lea
VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.______________________________________

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Craciun 1. Carmen Daniela Spitalul Judetean de Urgenta 
Mavromati Botosani

Sef birou financiar / 
contract individual de 

munca
27.451 lei

1.2. So*

Craciun T.Adrian Florin Spitalul Judetean de Urgenta 
Mavromati Botosani

Responsabil protectia 
muncii PS 1 / contract 
individual de munca

22.947 lei
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1.3. Copii * * *

2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular * * *

2.2. Sopsope * * *

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular * * *

3.2. Sopsope * * *

4. Venituri din investifii
4.1. Titular * * *

4.2. Sopsope * * *

5. Venituri din pensii
5.1. Titular * * *

5.2. Sopsope * * *

6. Venituri din activitaii agricole
6.1. Titular * * *

6.2. Sopsope * * *

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de no roc
7.1. Titular * * *

7.2. Sopsope * * *

7.3. Copii * * *

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular * * *

Craciun I. Carmen Daniela Ene Mariana-ING credit Prima 
Casa Vanzare apartament 136.500 lei

8.2. Sol * * *

8.3. Copii
Craciun A. Razvan Marian Buget de stat Alocatie 798 lei

Prezenta declarape constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura

14.05.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Spitalul Judeţean d© Urqentâ 
„M avrom ati" Botoşani

n tr ar e -iesire
tve&jyJ â>

Subsemnata, CRĂCIUN I. CARMEN-DANIELA , având funcţia
de ŞEF BIROU FINANCIAR la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MAVROMATI

CNP , domiciliul BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■ V  ' V:"' ■ ■■ 

Adresa sau zona
.

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire

Titularnl1)
». «A. >* • ' .* '• - 

• . •

* * * * * * *

* 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
.... - ........  • .

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire

Titularul2)

Botoşani 1 1995 58,69 */2 Vânzare- Crăciun Adrian
‘/a cumpărare Crăciun Carmen

Piteşti 1 1991 53,39 1 Vânzare-
cumpărare Crăciun Carmen

* 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 coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1



II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

autoturism SKODA 1 2007 Vânzare cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, 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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

III. 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

* * * * *

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
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează  
şi adresa acesteia

• ’ i •.? •
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

* * * * *

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (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 tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Em itent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut

Tipul*
Num ăr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

* * * *
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*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 
an: NU

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
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.

---------—-------------- ---- -------------- ——;—---iîî.-v* / •• • . .... •• . • . . . - -
Creditor Contractat în anul Scadent la

t'-i. •?:‘
Valoare

UNICREDIT TIRIAC 2006 2016 Contractat 20.000 euro 
sold la zi 3.900 euro

BANKPOST SA 2007 Descoperire cârd 16.900 lei

BRD SA 2003 Descoperire cârd 2.240 lei

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 venitulV . .
Sursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular * * *

1.2. Soţ/soţie * * *

1.3. Copii * * *

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea
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.r—--- :— 1— ------- ■ ■ --------------  — 1-----—---- --- ----------------------- ——--- —  ----- --— ------------ --------- ---- -;■ . . ------------ — —--------- ----------------------------

C ine a realizat venitul
Sursa venitului:

V.'* •' - V ' *

num ele, adresa
Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Crăciun I. Carmen Daniela Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Mavromati Botoşani

Şef birou financiar / 
contract individual de 

muncă
28.668 lei

1.2. Soţ/soţie
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Crăciun T.Adrian Florin
Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Mavromati Botoşani

Responsabil protecţia 
muncii PSI / contract 
individual de muncă

23.553 lei

1.3. Copii * * *

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular * * *

2.2. Soţ/soţie * * *

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular * * *

3.2. Soţ/soţie * * *

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular * * *

4.2. Soţ/soţie * * *

J. Venituri din pensii
5.1. Titular * * *

5.2. Soţ/soţie * * *

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular * * *

6.2. Soţ/soţie * * *

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular * * *

7.2. Soţ/soţie * * *

7.3. Copii * * *

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular * * *

8.2. Soţ/soţie * * *

8.3. Copii
Crăciun A. Răzvan Marian Buget de stat Alocaţie 504 lei

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

Data completării Semnătura

29.05.2015 ....... .................................
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******* ' V  WHD,_ ̂

itaiul Judetean Ur̂ iHnts 
..Mavromati- 80^ ^  ®

DECIiARATZE
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de iaborator

sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati
(Model Ord.M. S .nr.632/2006)

S u b s e r n n a t ^ a : . , . ^ . f ^ V . ^ ^ ^ . . D o m i c i l i a t  tn

str..,.... ..................... .......nr.......bl...........sc ...... . et...... ap.._ judejul...^??^^^^..,

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul 

vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati» i

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declarable cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infractiunea de fals Tn declaratii.
» i

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

/2016Data Semnatura



Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom ati” Botoşan i

Spitalu l Judeţean de U raenS P 3 nr-2 0ld• M S-Nr-632/2006 
„M a vro m a ti" Botoşani

intrare-iesîre
[nr. .a jŞ m N ^ rJM *2?;

DECLARAŢIE

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie, 
de laborator sau de serviciu,ect. re feritoare la in co m p a tib ilită ţi

— csefaUA/ -  k&V/'&c#-
SutJS^Tnnmat/Subsemnata................................................................................................. .

Domicillat/domiciliată in ....̂ 1 2 ^ ^ 3 2 /...................................................................................
..................................â o 7 z > s M //

Adresa profesională.
£ 7 fl ■ tAl/LC7Cf//'/f.*/ a/ / ’ . / /  S s /p Ş /ţp / '

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

1 Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată. inclusiv în cadrul 
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoieşti.

2 Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager inclusiv neremunerată
3 Nu exercit nicio activitate sau funcţie in structurile de conducere ale unei alte unităţi 

spitaliceşti
4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la 
infracţiunea de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat otice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus

Data Semnătura



Spitalu l J u d e te a n  d e  Urgent^ 
, ,Mavromati" Boto^ans

RE-1ES1HJ, .
.zi -^y.LUNX....$k£~--\

DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnata, CRACIUN I. CARMEN-DANIELA avand funcfia
de $EF SERVICIU FINANCIAR la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVKOMATI

domiciliul BOTOSANI

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societa{i nafionale, institufii de credit, grupuri d 
interes economic, precurn $i membru in asociatii, fundafii sau alte organizafij neguvernamentale:_________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
par|ilor sociale 

$i/sau a acpuniloi

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de inter€ 
conomic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:____________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asocia(iilor profesionale $i/sau sindicale
3.1 NU

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuib 
detinute in cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic___________________
4.1 NU

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice flnanfate de la bugetul d 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar:_____________ ___________ _________ __________ _________ ________

5.1 Benefiriarul de contract numele, 
prenumele/denuiniiea §i adiesa

Institupa
contractanta;
denumiiea§i

adiesa

Proceduraprin
careafost
incredinfel
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarca
totalaa

contractulu

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

So|/so|ie.................

Rude de gjadul I11 ale titularuhii

Societal comerciale/ Persoana fizica 
automata/ Asocial familiale/ Cabinete 
individual cabinete asodate, societaji 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu raspunderc limitata care 
desta^oara profesia de avocal/ Qrganizafii 
neguvanamentale/ Finxiapi/ Ascxriapi2)

1 ] Prin rude de gradul 1 se injelege parinp pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

so|ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarafie constituie act public §i rSspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completSrii 

25.05.2018

SemnStura

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

 

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…...                           NU    

    

    

    

    

    

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 

2.1……                          NU   

   

   

   

   

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

3.1…...             NU 

 

 

 

 

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……            NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnata, CRĂCIUN I. CARMEN-DANIELA având funcţia 

de ȘEF BIROU FINANCIAR la    SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI  

CNP   domiciliul BOTOȘANI  
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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: 

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 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) 

      

 
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 

  

 26.05.2017  ……………………………….  

 



DECLARATIE DEINTERESE
1

SubsemnatuJ/Sujbseranata, C f i f i , avand functia
de la H r ’/£ 6 &v 7W-
CNP , domiciliul &Q7H9S-&*//

/k tm A * // ' - ~___________________________________
cunoscand prevedernc art. 292 din Codul penal privind falsul m declaratii, declar pe propria raspundere:

Valoarea beneficiilor

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea detinuta

J / D yV v /

>.l Baie&aamlde contract numde, 
lenumdedenumirea si adresa

Institute Rocediapm Tpd Data Durata Valoarea
contradanta: careafost contractuhi nrhderii ccntractului totalaa

1



denumirea si 
adresa

moedintat
contractul

contractului 1 contractului

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

/ !  / ^
s^ sĉ ^ " p - l l l l * " ' Tr

- - '

Rude de gradul f*  ale titularului
<r ---- —

Sodetati comerdale'Peisoana fizica 
autcrizat̂ Asc)datiifenriiale/CHri3ete 
indiriduale^cabineteasodate, sodetati 
dvfleprofesionale sau sodetati dvile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfeoamprofesrideaADcal/Q^nizatii“ 
neguvonamenlale^RBxlatii/Asodati?

H'Lt *

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe lime 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
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Spitalul Judetean de Urgenta „M
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax.

.rSra g e n t&
Pavvomati" 8otoaanj

i N T R A B ^ l E ^ !
DECLARAJIE DE INTERE$lfc.
(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)\

N um e le ..........
P renum ele .....
Functia ...........
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani.
Locul de m un ca ....../ & . £ $ & . . . . 7 ^ . ............
A d re sa ...... ......................................................... y ..........
S tr............. ............................................. nr. .../a ..?.........
Codul po§tal ft/r.iu /y .... Localitatea ..................................................
Numarul de telefon (serviciu) , numarul. de telefon (acasa)

, numarul de telefon (mobil) , numarul de fax
, adresa de e-mail 

A)Interese personale
Indica£i mai jos toate legaturile cu societa^ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
()<J niciuna

(Denumirea so c ie ta t ii..................................... ) (detinere de (Nature paraap&rrr-fmanciare)
actiuni)
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) 
f ĵ niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Nature legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte ac£iuni de formare 
|̂ } niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.AItele

niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

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

niciuna

(Denumirea societatii) (Nature activitatii)
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4 .Indicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. «------- -----^

B)Interese ale sotului/sotiei f--------- —
Numele §i prenum ele.......................................................
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 soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:

niciuna

(Natura participarii financiare)(Denumirea soc ie ta tii............................................ )
(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

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

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

niciuna

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

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti/ copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipui 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 soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
M  niciuna



(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (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)

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

niciuna

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

niciuna

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

2.4.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere 
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 

niciuni

(Denumirea societatii)
2.6.AlteIe

niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicati mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate Tn Tntretinere 
Numele §i prenumele_____

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentant;ele din t;ara ale societat;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:

2.1ndica$i mai jos toate legaturile cu socie ta l 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 societa^ilor comercia' r___ lucatcarc, distribuitoare sau
exportatoare,

Subsemnatul/Subsemnata ......... ..............................Qtifcz .

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 men£ionate 
mai sus.

) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)

Data Semnatura



SpitaJjj| J ude tean d e U;  
" M a v ro m a ti"  Botosc

DECLARAŢIE DE INTERESE
(i

Subsemnatui/Subsemnata, __________  ţ având funcţia
de SE+ 4> f£W  TyW frA/eM ^. la Sfi/TtftC /l W A W O M A Î} '> ,

CNP , domiciliul & 07& Sfi-*//__________________ ___________________

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
-  denum irea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1

2

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 negnvernamentale:_____________________

Unitatea
-  denum irea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea 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_____________________
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 
cane a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
---- —

Soţ/soţie...................

Rude de gadul Il} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoare profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ AsociaţiP

----- -

]) 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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 Semnătura
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