
DECLARAŢIE DE INTERES

Subsemnata, TURCOMAN C. GINA 
de MEDIC SEF SECŢIE la SJU MAVROMATIBOTOSANI-PSIHIATRIE III A ,

domiciliul JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI,

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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...... X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
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 n eg u v ern a m cn ta le :_______________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA- MEMBRU___________ _____

SINDICATUL SOLIDARITATEA SANITARA DIN BOTOSANI-MEMBRU 
ASOCIAŢIA ROMANA DE PSIHIATRIE -"MEMBRU

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....... X___________________________________ _____________ _ ________________ ~ ________
X
X
X_________________________ ~ __________
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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
1 nu lumele/denumiiea şi adiesa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

S pita lu l J u d e ţe a n  de  U rg e n tă  
-, „M a v ro m a ti"  B o to şa n i

, având funcţia
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denumircaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular.................
X X X X X X

Soţkjţie.................
X X X X X X

Rude de gradul I11 ale titularului
X X X X X X

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile X X X X X X
profesionale cu tăspundae limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat/ Gganizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii9

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 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 

21.05.2019

2



- Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str, M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Jitii ¿¡Operator date cu caracter personal itr. 35268
Splaiul Judeţean de Urgentă 

„Mavromati" Botoşani

[MWWSIRE
NRA « /  • ■ ....y^LUMA

Sp ita lu l Jude ţean  de U rg e n tă  
„M a v ro m a ti"  Botoşan i

SIRE
AtZ.Al

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 a!in.{15)

Subsemnatul I a:.... domiciliat/a în loc.

judeţul. 7

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

seryleiti/bjpoa/comp^rHm&nt, ¿ ¿ a ¿ ¿ L .J ţp fa A  str. . Marchian nr. 11.........................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).......................................

numărul de telefon (mobil) ....................... . numărul de fax ..'ZZZ........... .................
adresa de e-m ail.....rec..............................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până ia gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile ari. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

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

Data2-/....#?.Şj2019 Semnătura



Spitafu f Jude tean  de  U rg e n t^
,,Iv javrom aci" Sotosani

i r t f M tA R E - I E S I R E
DECLARAJ1E DE INTKRESB»r.S S L fife ...jL Jp  ^  V

Subsemnatui/Subscmna^i, . 
de syr\ to U 'c^  fe (J r  Q

'/U £ c o  ^  <Sv r s /9 -  ,  , „___ ,
e u ..................................;..............

, dom icile  7^ ' ^

cunoscdnd prevederik art. 292 dm Codul penal privind falsul in deciaratii, declar pe propria r&spundere:

JL Asocial sau acfionar la societ&ti comerciale, comp 
in teres economic, precum si membra to asod&fii, (um

ami/soeiedfi itafioiiafe, iastitofii de credit, gntptiri de 
alii son a lie orgaokatsi negaveraantentale:

Unitatea
•••• denumirea $i adresa.. Calitatea definuta

Nr. de parfi 
sociaie sau 
de actiuni

Valoarea totals a 
parfilor sociaie 

§i/sau a action i lor
i i ...... — -----------

......................... <C_ '
2. Calitatea de membra m organele de conducere, administrarc si control ale sodetnf 
regiiior aufonome, ale eompanillor/sodeta|dor itafioimle, ale mstkufiifor de credit, ate p  
economic, ale asodatiilor sau fundafiiior ori ale altor organizafii neguvernamentaie:

dor comerciale, ale 
mp ardor de interes

Unitatea
denumirea §i adresa Calitatea definuta Va loarea bene fie i dor

2.1....... .....................
......................................................  i r x : ......:

~  ... - ......................... C ;

3. C&iitatea de membra. In ca drill asociafiilor profesionale §i/$au smdkale
3.1......  SYn&CU CcUffl (t c jZ 1 cs  OZZct* /Z&r%i± <ZZ> ' /c * Cl, \ /  /

s ry ie u * tfw c S d lA < r/ $ P u & ~ c4 l ' <r /frs /'& ftS tn
ftyycue/ Tx z l' f t t *  cX£?~ 7©H? Cx ~£k-----

—

4. Cali taka de membra m  organelc de conducere, admin&irare si control, retribuite sau nereiributte, 
de tinute fit cadrw 1 parflddor politke. fnncjla definMft 31 deamnirca parddni al politic......................................
4 ITT"""  ........ 13^7 "

5. Contracts. indusiv celc de asisienp juridicS, consultant juridkA, consultant si civile* obfioule ori aflate 
fn deruiare in timpui exercit&rii ftmcfiiior, mandateior sau demnstltdor publico finanfate de la bugetui de 
stat, local $i din fonduri e&terne ori tncbeiatc ca societ&fi comerciale cu capital de stat sau unde stated estc

5.1 Beneficianil de contract numeie, Insdtufia Faxediraprin Tipui Daia Diirala Vak>area
ptenumele/daiumirea $i adtasa coitraetanta: emos tost contTr̂ cteilui racheieTii eostiradului tolalaa



denusnitea§i

adrcsa

sroedinfal

contractu!

contractului contractului

T itu la r ........................

S o ^ so iie .......................

R ude d e  g ra d u l!!; ale titulanilui
........ ]|

]j
$ocieta|i co m etd a le / P a so a n a  fiziea 

a u to ra a S /A s o c ia l  fatrsiliale/ Cabirsete 

indiv idual^ cabineteasocsale, societafi 

civile profesiorale sau societap civile 

profesionale cu  raspunden? iimitata care 

desia§oara piofesia d e  avocat/ O r g a n iz e  

sxg isvem anxnL ab ' Fundatii/ A s o c i a l ’

i;
j

i

! 1 Prin rude, de gradul /  se infeiege paring pe iinie ascendenta $i copij pe linie descendenta.
Se vor declara nttmeie, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularuL 

sopd/sofia §i rudeie de gradul 1 obfin contracte, a$a cum sunt definite ia punctul 5. Nu se declara contracteie 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul tmpreunS cu soiul/sofia si rudeie de gradul I detin mai putin de 
5% din eapitalul social al soc sciatic indiferent de inodul de dobarsdire a actiuni lor.

Prezenta declarable constitute act public rftspund potrivit iegii 
caracterui inconsplet al datelor men|ionate.

inexact da tea san

Data compict&rii

.....
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnata,        TURCOMAN     C.  GINA , având funcţia  

de MEDIC SEF SECTIE la SJU MAVROMATI BOTOSANI-PSIHIATRIE III A , 

CNP   , domiciliul JUD. BOTOSANI, MUN. 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 

1.1…...X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

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……X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

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

3.1…...COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA- MEMBRU 

             SINDICATUL SOLIDARITATEA SANITARA DIN BOTOSANI-MEMBRU 

 

 

 

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……X 

X 

X 

X 

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: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 
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denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

X X X X X X 

Soţ/soţie …………... 

X X X X X X 

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… X X X X X X 

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) 

X X X X X X 

 
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 

  

07.06.2017 ……………………………….  

 



DECLARAŢIE DE INTERESE

s p ita lu l Jude ţean  de Urcjentâ. 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

IN T R A R E -IE S IR E
UZ! J.(l UIN>£LNR.

Subsemnatul/Subsemnata.
de ir r l f /  la

CNP .. , domiciliul

T '  '  ^ y~_______  /  . având funcţia
nrvL

'OCts

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societaţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
H te^ gcon om ic , p^eiim  şi membru în asociaţi», fundaţii sau alte organizaţii ttemivefnamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......  ------------___

.0

«-----" 1

:Eb1 - ■ i'v^trv; v-1

le, ale instituţiilor de crédit, ale grupurilor de interes
_sic.

Unitatea 
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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
d a i  1 n/»01 ci /iin In n il i in  av^Awnn nm _______î _ 1 _  __ *. i i  . . »

acţionar majoritar/min ori tar : ? r *  r. • ' v .*  - * -
5.1 Benefidaml de contract numelê Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
pîQTumeiedenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

rnoredinţat
contractul

contractului contractului

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

v -----

Sot/sotie................
) -

Rude de gradul I1} ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii femiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
iiq^emamerital&'Fundaffi .Asociaţii21

/ 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

/r- 0<T • lefC-

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavro
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 5

Spitalul Judeţean de Urgentă 
'n a tl^ m m M i Botoşani
77«oiNTRARE-IESlBE

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

a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere 
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele.......................................................................
Prenumele....... ..................... .........................................................
Funcţia ../rzw.A&h....... ..............................................................
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă ..J&lJf?.f.&ff...7̂ 7.7f.............................
Adresa .'TfAL. T......................................
s tr .......................................................n
CoduJ poştal................Localitatea
Numărul de telefon (serviciu) .......................
.......................... , numărul de telefon (mobil)
.........................., adresa de e-m ail..........................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus1 
|_| niciuna

numărul de telefon (acasă) 
................ , numărul de fax

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

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată).
L I  niciuna

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare

'¿yFUi.&i.i...................
¿numir

^  \ ) J L jlA(Su u

.........
(Denumirea societăţii)
2.3.Altele
L I  niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

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

niciuna

(Denumirea societăţii) 

1
(Natura activităţii)



4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: ♦
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

6)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea societăţii.....................................) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată^-----------
|_| niciuna

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

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele 
|_| niciuna

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare. ___________ _

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi
Numele, prenumele şi tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

, copii, fraţi)

2



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

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)
|_| niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
|_| niciuna

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

(Denumirea societăţii) <£_— -----------(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe si alte 
|_| niciuna

acţiuni de formare

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.Altele 
|_| niciuna

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3



reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea societăţii................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
2 . Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate 
mai sus.

Data Semnătura
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Spitalul Judeitaan do Urgentă
„Mavrom etr Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

t í  f t^spiâjf
(. ....fy.ÙÛf?.., având funcţia de

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,
’  n cv /tsCNP domiciliat în

....................................... / cunoscând prevederile mi. zyz am c-oaui penai privina
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 Nr- cie P f̂ţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a

de acţiuni acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţllor 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

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

3>1..... ^ X -  , ¿ O
/ 2 7 c r  sCs/ţiPO  frG /?<#?/ 7 ^  / " ¿ r

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, 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

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)

*) - punctul 5 se modifică şi va

"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?, cfô. ?0i J


