Spitalul J u de lua,
,,Mavromafi" p

NŢBARE-IEirr. .

‘ 6 f ..zi$

DECLARAŢIE DE INTE
^ A P>\ A

Subsemnatul/Subsemnata,
de

la

U p . h e i , _________

CNP

, domiciliul

S lK O I-o t

, p io to

, având funcţia

O i- i y ( 'cp A l o

làG n ' s t

mi

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 ne»u v e r n a m e n ta le :_______
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea si adresa
de acţiuni
si/sau a acţiunilor
L 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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa
2 . 1.

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

_crjt n J ^

________

M (u tiJh jb s .______ţ j M J Â . c i

i

I '-

_ _

_______ ____ __

l

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
________ ____

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 m a jo r ita r /m in o r ita r :________ ________________ ______
_________ __________________
5.1 Beneficiarul d e contract num ele,
prenum ciedentunitea si adresa

Instituţia

Procedura p in

T ipul

D ata

D urata

V aloarea

contractantă:

cate a fost

contractului

încheierii

ocaitractului

to talăa

1

denum irea si
5

încredinţat

adresa

contractul

contractului

contractului

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

S o l/so lie......................

R u d e d e gradul I 1' ale titularului

Societăţi com erciale'' Persoană fizică
autorizată/ A sociaţii fa m ilia l C abinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
d v flep ro feso n ale sau societăţi civile
profesionale cu răsp u n d ae lim itată caic
desfăşoarăprofesia d e avocat/ O rganizaţii
ncguvem am entalc'' Fundaţii/ A sociaţi?

]) 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 1 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

}±..Gb.ÂGâ.Q.....

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

2

S p ita lu l J u d e ţe a n d e

„ M a v r o m a ti" B ot

DECLARAŢIE DE INTERpSE^TRARE-IE
K

RADU

J

SIMONA

Subsemnatul/Subsemnata,
ORTOPEDIE
de

A S_J0& SE F -

la
BOTOŞANI
, domiciliul

»•sar< ■ ■ ‘.y.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y

»»1*

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspuiulp»^
1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de cr
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernament
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
denumirea şi adresa de acţiuni

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupe

2.1.......
_.
..

■■

Unitatea
- denumirea şi adresa\
_

Calitatea deţinută

'' “
Valoarea beneficii!-c.;-?#:
”“ Ţ!

lîS w J iiS y ï.

■ B glffi
\

____________________ \
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......MEMBRU O.A.M.R.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite s
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unelti
acţionar majoritar/minoritar:________ _________ _________ _________ _______________
1

5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumireaşi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Titular.

Soţ/soţie.

1
Rude de gradul I ale titularului

■i i
Societăţi comerciale^ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii ikniliab' Cabinete
individuale^ cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfaşoaiăprofesiade avocat/Ot^niza^i
neguvemamentak/ Fundaţii/ .Asocia#

km

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
.| i | | ®
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută^
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara®
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin ma:
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

#'t!1

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

ivi

Data completării

Semnătura

.27 05 2019.
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S pitalul Judet*$$

r

*/ { U l i . f j

v. i

Urgent^
Sotosani

- * E S ;R E

DECLARAJIE

d e in t e r e s e

Subsemnatul/Subsemnata,
RADU SIMONA ELENA___________________________
de
ASISTENT MEDICAL SEF______________ l a
ORTOPEDIE
CNP

___________________

, domiciliul

, avand funcfia

BOTOSANI_______________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau aefionar la societSti comerciale, conipanii/societSfi nafionale, iustitu|ii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i inembru in asociatii, fum atii sau alte organizatii neguvernamentale:__________
Nr. de parp
Valoarea totals a
Unitatea
C’alitatea depnuta
parplor sociale
sociale sau
- denumirea §i adresa
de acpuni
$i/sau a acpunilor
MEMBRU SINDICAT SANITAS
MEMBRU OAMMR

2. Calitatea de membru Tn organele de conducere, adniinistrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea depnuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa
2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, adniinistrare $i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, f’uncfia detinutS $i denumirea partidului politic_____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitStilor publice tinanfate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
pienumete/denumiiea §i adiesa

lnstitutia
contractanta:

Procedureprin
caieafbst
1

Tipul
contractuJui

Data
Tncheierii

Durata
contractului

Valoaiea
totalaa

denumirea §i
adresa

inciedin^t
contractu!

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul l"aletitulaailui

Societal comerciale/ Petsoana tizica
autorizata/ Asociatii fomiliale/Cabinete
individuals cabineteasociate, societal
civile pnofesionalesau societap civile
profesionale cu raspundeie liinitata caie
deslasoara profesia de avocal/ Organizatii
neguvemamentale/ Fundajii/Asociatii2'
1! Prin rude de gradul l se li^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele. denumirea $i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul 1 ob^in contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia §i rudele de gradul 1 detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarafie constitute act public
caracterul incomplct al datelor mentionate.

raspund potrivit legii penale pentru incxactitatca sau

Data completarii

Semnatiira

06 . 06.2018

2

j Spitalu! Judetean de Urgent^
!

„M a v ro m a ti" Botosani

DECLARATIE DE INTEREST*
Subsemnatul/Subsemnata,
de _______ ia
U
CNP

)u h

____________________

C) \ H C h ( l&~ & £ CD H

C //lli
„ h io io
, do in ic iIin I

O f

/} H !

, avand functia

____________ ________ ___________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor 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:______________________
U nitatea
- denum irea si adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3. 1..

M M El

oahf.

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

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

Institutia
contractanta;

Procedurapin
caeafost

1

Tipul

coTtractului

Data
incheieiii

Durata
contractului

Valoaiea
totala a

denumiiea si
adresa

inacdintat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul I1’ale tMaiuhii

SocietM comeiciale/ Peisoana fizica
autcHizata/ Asodatii femiliale/ Cabinete
individuale, cabinde asociate, societati
civile profesimale sau societati civile
profesionale cu ra^xmdae limitata cate
deslasoara profesia de avocat/ Qr^nizalii
neguvemamentale' Rmdatii/ Asociatii2)
1) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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 co n tracted
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

......

2

B \/M

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani

— —

Str. Marchian N r.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax . 0 2 3 4 Ju d e te a n de Urgent^
\ s „M a v ro m a ti" Botosani

!

DECLARAJIE DE INTERESE
(Model O rd .M .S .6 3 2 / 2 0 0 6 ) l^ " l^

A R E -JE 8 JR E ,

zl.... — —

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

Numele .. .....£ J M . ... .C ( / x a 4 .a t... c . c x r lo f . , ..................
P re n u m e le ...............................................................................
Functia ......... ff.fr.. ./ZO.ff),.. .ffffih(Cf..ffdff.Crr,.........................
,,Mavromati" Botosani

si
Codul p o s ta l.............. Lo ca lita te a .............................................................................
Numarul de telefon (serviciu) .......................
, numarul de telefon (acasa)
....................... , numarul de telefon (mobil) ...................... , numarul de fax
....................... , adresa de e - m a il...........................

A)Interese personale
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din t,ara 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:
r£| niciuna

(Denumirea societati............................... ) (det;inere de (Natura participarii financiare)
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)
1^ niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare
J^| 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)
|j) niciuna

(Denumirea societatii)

1

(Natura activitatii)

i

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so cie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum.
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei

Av

Numele §i prenumele .
.
.
f M !)L..
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:
|^| niciuna

(Denumirea societatii..................................... )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

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)
1^1 niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §\ lucrari §tiintifice
1^1 niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
1^1 niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
tel niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so cie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
$i cu reprezentanfele din fara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frafi)
Nynpele, prenumele si tipul de rudenie

.dlM. 1L6:y1m im ....' .JIM..

« y

......

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:
niciuna

2

1

(Denumirea societatii..................................... )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

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)
|]0| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice
ifci niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiint;ifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
|^| niciuna

(Denumirea societatii)

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

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): a c t iv it y de consiliere
\^\ niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin^e §i alte actiuni de formare
i i i niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele

|YI niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|^| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3

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 so cie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|^| niciuna

(Denumirea societal
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2.Indicate mai jos toate legaturile cu so cie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
§\ cu reprezentantjele din t;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 ment;ionate
mai sus.

Data J t .Xl J M G '.....

4

Semnatura

