
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, . ^
de jft£c&z.c
CNP

ft> A & Vf (V / Cj1 I j  , având funcţia ,
f f & S T h ~ Ï Ï T ~ i t & P v Â .

domiciliai

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

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

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 

si/sau a acţiunilor
1.1......

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

dor comerciale, ale 
'upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.......... l  vC

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si 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 B eneficiaru l d e  co n tra c t num ele^ Instituţia P rocedura p rin T ip u l D ate D u ra te V aloarea
p ren u m d e /d aru m irea  ş i ad resa contractan tă care a  fost contractului m chderii contractului to ta lăa

1



denum irea şi 

adresa

încredinţat7
contractul

contractului contractului

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

S o t/so tie ........................

R u d e  d e  g ra d u l? 1 a le  titularului

Societăţi a rm o ria le / P ersoană fizică »
autorizată/ A sociaţii lan flia le /C E b in ete  

irriM d u a le  cab inete asociate, societăţi 

d v ile  profesionale sau  societăţi d v ile  

p ro fe so ia fe c u iă q x in d e re lim ita tă c a re  

d esf& o arăp ro feaa  d e  avocat/ O rganizaţii 

neguccm am entale7 F undaţii/ A so c ia ţi?

^ 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
¿ ţ . o f - Â o A )
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IVI!
S tr .M a rch im N r.il;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x . 0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06 /05 /2 0 1 9  Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

^M»taJVi.ioam S f'nB°otosan»
,-genta

„Mavr

..AN •-LUNA

DECLARAŢIEi
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare ia conflictul de interese

L.9512006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele......fy ftfr . .... ...
Funcţia .. Ş&F: . . JtZ....... sectia/comjaarfimentul....^

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

serviciu/birou/compartiment, . „X 'jir.:.... / str. . Marehian nrv̂ l-V............ ............
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).......................................

numărul de telefon (mobil) ........................  numărul de fax ......................................
adresa de e-mail.......................................................................

Subsemnatul / ........... domiciliat/a în l o c '
judeţul.

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mâ 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 la 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 art. 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.

Data Semnătura



S pi U-» lu ui' :u ja n  □ « . • j i ' y o F i t a
,, M a v r o maţi" 8  o to sâni

INTRARE- , !  E S  ¡RE

i^ Ô C & U ..7 .\ .//.X L '

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

ft
' . 1

, având funcţia7 »
Subsemna tul/Subsemnata, jh 't i ' 'HtOvf /  f /  ¿v  _____ rr_
de 'y ifcJt)C  ‘T 'A s w til Ţ x . f f - ţ /  s F r ^ Æ  la T- /  j f u i ’L ¿ M r

domiciliul / H - V

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 si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1.

. ¿ i

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 si adresa ■ Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.L  ~.... • > / / .  y & ' i / C .  f  'O C-o^

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 maj oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pienumele detiumitca si adresa

Institulia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

1



denumirea si5
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I11 ale titularului

Societăţi comerciala' Persoană fizicăi
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/ fundaţii/ Asociaţi?

!) Prin rude de gradul I s t  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. N u se declară contractele 
societăţilor com erciale 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 Semnătura

U j i L M I . ......
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m-m Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19489 7 06 /  05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S pita lu l Jude ţean  da U rgentă 
„M a v ro m a ti“ Botoşani

D E C LA R A ŢIE
/

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a: /htffC -bjfftLQ.̂ ..Qf.. ....... domlciliat/a în loc......

ju d e tu l.....^ ^ .^ ^ ^

Adresa profesională

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

serviclu/birou/compartiment, ....  / str. . Marchian nr. 11...........................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............ . r̂r......................... ,

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ....... [77771............................

adresa de e-m ail.................................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna 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 la 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) şl 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 art. 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.

.//?.../# £ /2 0 19Data Semnătura



DECLARATIE DE INTERESE
........ LUNA ... AW

Subsemnatul/fSubseinn^ta, 
de ?

CNP

, avand functia

domiciliul

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societa^i nafionale, institufii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

V aloarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa^ilor nation ale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3 .1 .......  O j Q L Z f r i t J / ’ l ^ t  r i g c J L Q l

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants! juridica, consultants! §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefiriarul de contract numde, 
prenumele/denumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin 
careafbst

Tipul
cantractuhi

Data
meheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



dernimiiea§i
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul Iu ale titularuhi

Socidati cxxnendale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii femiliale/Cabinete 
indmduale,cabineteasociate, societati 
civile profesionale sau socidati civile 
profesionale cu ra^xmdeie limitata caie 
desia§oara pofesia de avocat/ Qr^nizadi 
neguvemamentale/ 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 contractele 
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

2



I SpkaMldoCmà1̂ n8otosan1
RAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Dr. b a l a n o v ic i  iu l ia n a ,
de  MEDIC SEF SECŢIE PSIHIATRIE-I-ACUTI la SPITALUL JUDEŢEAN „MAVROMATI”

CNP , d o m ic i l iu l  BOTOŞANI

având funcţia
5

5

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

U nitatea
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

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

Unitatea
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 M EM BRU CO LEG IU L M ED ICILO 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 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, 
pienmiele/deniimiiea şi adiesa

Instituţia
contractantă:

Procedura piin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoaiea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul 11 f 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/ Gganizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

l} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

6.06.2017

2



DECLARATIE DEINTERES] lOisani
[NR.,

Subsemnatul/Subsemnata, d U  r  ( X  / ^  / f y y  r f -
de f ' t r  ia 7 r f~ C e J ? /  '

domiciliul X? 7X /~

avand functia

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

cietaticomereiali

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

TrSW'T

rieLi.& jsr. la a ik

5. C ontract, inclusiv ceie de asistentl juridica, consu a • ?i civile, obtinute ori aflate 
blice finantalc de la bugetul de 
pita! de stat Sau unde statul este

“  <»ero«are «n tJmpul exercitarii functillor, mandatelor sau demnititilor pi 
stal, local si din fpnduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cn ca

Hki««y iirn” - ‘- y  -r--<

Institutia Procedure prin Durata
ccrrfractului

Valoarea
oontractuhi

f i H S p l M !

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

1
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor1.1.......
/  ■

a ---a------------- 7

X  I
------------------— — — ____________________________________________________________________________/ f \ ■ ~

/------------------- ---------- -------------------------
____ __________________________________________________________________________________________________________ /

Umtatea
— denumirea si adresa

1



dauimiieasi
adresa

maedintat
contractul /

cmtractului contractului

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

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

Rude de gradul I1} ale titulamlui

/
Sodetati comerciale'' Persoana fizica 
autodzala  ̂Asodadi fkniMe/ Cabinete 
irdividuale.cabineteasodate, sodetati 
dvileprofeaonale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere limitata caic 
desfasoara profesia de avocat/ Qganizatii 
n^vanamaniale'RiixM i/Asoda#___

1) Prin rude de g ra d u l 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
/$  -C S  • &■ !(,

2



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

N um e le.....3 . . ( ? .  .9.1............ ..................
Prenumeie ..../.M.-^.C..&..C.1WZ'.. . . . . „ . . . . » . . ...............................
Functia ... ft.TT.Tf?...1...£.& ..V......9.J...?.t/.£ ................................
Adresa profesional$-,- Spitaful Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani.
Locul de munca PtzŜ KlL1....^ v . . 1 1 / . . ........
Adresa
S tr........................................................... nr......................

Numarul de telefon (serviciu) , numarul de telefon (acasa)
.......................... , numarul de telefon (mobil) ........................  , numarul de fax
......................... , adresa de e -m a il..............................
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 societa£ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
\y9\ niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activita$i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
rnunca cu remunerare regulata)
|Y| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte actiuni de formare 
|̂ | niciuna

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

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

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



3

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , 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 so$ului/so$iei
Numele §i prenum ele.......................................................
Indicaf 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 societati din categoriile mentionate mai sus:
|̂ /| niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ............................................ ) (Natura participarii financiare)
(dejinere de actiuni)
2.Activitate/activitat 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.Interven1;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|}i| 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) 
f/.| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica^i mai jos toate legaturile cu societati 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 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 societati din categoriile mentionate mai sus:
M  niciuna

2



(Denumirea s o c ie t a l .............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de 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)
|\ j niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studil clinice §i lucrari §tiint;ifice
\Y\ niciuna\

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale 

niciuna
(IP): rapoarte de expertiza

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

l
4.1nterven1;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): a c t iv ity  de consiliere 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2*5.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §i alte ac£iuni de formare 
A_l niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele 
f\_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
/1| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din £ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in Tntret;inere 
Numele §i prenumele

Indicaf mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentan£ele din £ara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
| Yj niciuna

(Denumirea s o c ie t a l .......................................... ) (de^inere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 .Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produc£ie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata . .............................
/
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 menfonate 
mai sus.

D a ta ..... S . ,  O i- Semnatura ,

4



DECLARAJIE DE INTERESE
Sp,taf!jj| Jud0t©fin de Urgent^ 

„M avrom atr Botosani 3

intrarejesire

Subsemnatul/Subsemnata,

la Spitalul Judetean de Urg^nta „Mavromati" Botosani,

CNP- domiciliat in f/................................................

........................................... , cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind

falsul in declara^ii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti rationale, institutii de credit, grupuri de interes 
economic, precum §i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

1.1....

Unitatea
- denumirea §i adresa - Calitatea detinutS

IMr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totalS a 
partilor sociale §i/sau a 

actiunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societStilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea detinutS Valoarea
- denumirea §i adresa - beneficiilor

2.1....

3. Calitatea de membru ip cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale:
3.1.....

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori 
incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea §i adresa

Institutia 
contractanta: 
denumirea §i 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
incredintat 
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totala a 

contractului

Titular
Sot/sotie
Rude de gradul I1) ale titularului
Societati comerciale/Persoana fizica 
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat / Organizatii 
neguvernamentale /Fundatii/Asociatii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate in 
derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitStilor 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. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

§i adresa

Institutia 
contractantS: 
denumirea §i 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incredintat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totals a 

contractului



Titular............
Sot/so^ie.............
Rude de gradul l 1) ale 
titularului...............
Societal comerciale/Persoana 
fizica autorizata/Asociatii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal 
civile profesionale cu 
raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de 
avocat/Organizat;ii 
neguvernamentale/Fundatii/ 
Asociat;ii2)

1} Prin rude de gradul I se intelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titularul, so^ul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe act;iuni la 
care declarantul impreuna cu sot;ul/sot;ia §i rudele de gradul I detin mai putin de 5% 
din capitalul social al socie ta l, 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.



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOSANI
I j t

! - ,v,«vrom i^nB^Urgenta

DECLARAJIE DE INTERESE !w  
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

Num ele........ .*“ / ?  ..................................................

Adresa profesionala - Spitalul Judqtean de Urgenta, .Jviavromati^Botpsani.. , /> , _ .
Locul de munca !..&c£{'ct i  t /h zu i/j
Adresa.......  t if.t........................................ "

Codul posta l.............. Localitatea,...,.^*^.„.. .................................
Numarul de telefon (serviciu) numarul de telefon (acasa)
.......... r......... .. , numarul de telefon (mobil) , numarul de fax
............. r........, adresa de e -m a il............^ ............
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
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 societal din categoriile ment;ionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societat;ii............................... ) (det;inere de (Natura participarii financiare)
act;iuni)

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 societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferintje §i alte act;iuni de formare 
£ 3  niciuna

(Denumirea societat;ii) (Subiectul conferint;elor sau act;iunilor de formare)
2.3.Altele
|_| niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitat;ii)

1



4-Indicati mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product^, prestari de servicii, distribu^ie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din tara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. ^

B)Interese ale sot;ului/sot;iei
Numele §i prenum ele...................................................
Indicate 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 societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea so c ie ta l..................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de act;iuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
muBca cu remunerare regulata)
\3  niciuna

(Denumirea societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 

niciuna

(Denumirea societat;ii) (Subiectul conferint;elor sau act;iunilor de formare)
2.3.Altele

niciuna

(Denumirea societal) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
J^f niciuna

(Denumirea societal) (Natura activitatii)
4.Indicate mai jos toate legaturile cu societatji 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 societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicat mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
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 societal din categoriile mentonate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea so c ie ta l..................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat 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 societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice 

niciuna

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

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

2.4.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): activitat de consiliere 
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 

J<] 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) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentantele din t;ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile men^ionate mai sus: 

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 aie societatlor 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)

) (det;inere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Semnatura
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