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DECLARAŢIE DE INTERESE
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domiciliul ^'fTToS, An f
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1, Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic precum si membru în asociaţii, fum laţii sau alte or anizatii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si
» adresa si/sau a acţiunilor
de acţiuni
1-1 ......
* r.
ASCGÂjfn.
6 < L ,tr
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to c A
VjLfct-1C
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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 ne guvernamentale:_____________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa
2 . 1.

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

UA' av Av V , '

C / H Po

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poliţie____________________
4.1.

S. 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 Beneficiaricb contract riurrde,
In^ituţia
Proceduraprin
Tipul
Dala
Durata
Valoarea
paenumek/denumireaşi adresa
contractantă:
careafbst
contractului
încheierii
contractului
totalăa
1

t

detarmireaşi
adresa

înoedirÉat
contractul
y

contractului

contractului

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

Sot/sotie...............
»
i

Rudedegadull aletitularului

Sodriăji comerciale^Persoanăfizică
autorizata Asociaţiifamiliale'1Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
dvüeprofeácnale sausocietăţi dvfle
profesionalecurăspundere limitatăcate
desiasoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
im ____
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Fundaţii/
Asociaţi?
:__ :______
:_____
____
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---------- fit
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Prin rude de gradul 1 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

2

i\/l

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231517780

a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 1 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si p
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. ..........................................................

Funcţia^^..4iA.'fcr....fi?X:.............sectia/OTmpartimentul!^i.i^.^i^\Cl.Ş;T....
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Adresa profesională
Locul

de

muncă

Spitalul Judeţean

de Urgenta„M avrom ati”

Botoşani sectie/laborator/

semciu/bifeti/ccmîpartiment1^ . ? ^ . Q ^ : ^ ^ . . . ^ ' ^ M ^ . . ţ . . . I str. . Marchian nr. 11...........................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. numărul de telefon (acasă)........ .'777..............................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

..........'.777............................

adresa de e-mail

Subsemnatul

/

.............. ..........domiciliat/a

j

u

d

e

ţ

în

u

loc.2^.A.9.^.A^?M

l

t

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 patrim onial 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
patrim onial 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.

Data

a
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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 si membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......
\0o' (
o â x u J l UANp , V \ e i i \ x
T)CArfei-(

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 şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/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,
Instituţia
Procedura prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumdedenumiiea şi adresa
contractantă:
careafost
contractului
contractului
încheierii
totalăa
1

denumireaşi
adresa

încredinţat
?
contractul

contractului

contractului

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

Sot/sotie.................
» 9

Rude de gradul I11aletitulaniui

Societăţi5 comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
a vileprofesionalesau societăţi dvile
profesionale cu răspundere limitatăcaro
desfăşoarăprofesiade avocat/ Qganizaţii
iKguvemamentale' Fundării/ Asociaţii2*
]) 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

Semnătura

oQ ,

2

-

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

•

Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
¿J itlUOveratordaie cu caracter personal nr, 35268

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani

S piţa lui J u d e ţe a n de U rp a n tâ
„ M a v r o m a ti" B o to şa n i

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la co n flictu l de Interese
L95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a

:

.

.......... ....................................... domiciliat/a în

~I

Judeţul..feSuSS........
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean

de Urgenta„M avrom atî”

Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birott/compartiment.......I r r . Marchian nr. 11.......................................................... ...................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)........... ~ ..........................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

....... .T7T7T...........................

adresa de e-mail
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 nonguvernamentaie care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial 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 nonguvernamentaie care stabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spita lu l 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

...... /.QC/2019

Spitaiu! Juc.'etean de
,,M a v ro m a ti" Bot<

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
ALA'S A-bl U
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sail acfionar la societal comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de
U nitatea
- d en u m irea §i a d resa l . i ........

\b c > \ c

cl

N r. de parti
so ciale sau
de actiuni

C alitatea detinuta

t

V a lo a rea totala a
p a rtilo r sociale
§i/sau a actiu n ilo r

(
J o o

£

? C \J

lo o / ,

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor na(ionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
U nitatea
-- d en u m irea $i ad resa

C alitatea detinuta

V a lo a re a b en eficiilo r

2.1

3. Calitatea de membru in cadml asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-1...
C CL
i Lt l _
~r>t & V /ic J L~ o ^ h —-v
p
AiSz-

.
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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 juridica, consultanta §i civile, ob(inute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita|ilor 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 numde.
prenumde/denumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin
caieafost

1

Tipul
contractului

Data
incheiaii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denumirea $i
adresa

incredintat
contractul

contractuhi

contractului

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

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

Rude de gradul I1}ale tM am hi

Sodetati comerdak/Persoana fizica
autorizata/ Asodatii femiliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, sodetati
civile profesionale sau sodetati civile
profesionale cu raspundere limitata care
desfa^oara profesia de avocat/ Ggpnizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodati?
]) P rin rude de gradul I se intelege parinti p e linie ascen d en ta §i copii pe linie descen d en ta.
2) Se v o r d eclara num ele, denum irea §i ad resa b eneficiarului de contract unde, prin ca litatea detinu ta, titularul,
so p il/so tia §i ru d ele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt d efinite la punctul 5. N u se declara contractele
so cietatilo r co m erciale pe actiuni la care declaran tu l im p reu n a cu so tu l/so tia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din cap italu l social al societatii, indiferent de m odul de d o b an d ire a actiunilor.

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

Data completarii
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iii iioscând |)revederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

{il:; pil!
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sociat sau acţionar la societăţi comerciale, conipanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
res economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi , Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
denumirea şi adresa de acţiuni _ şi/san a acţiunilor
ti
........ _________
-1>c
V ?xUdo_SAuTl S - 9 - ^
2~

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
fiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
inoinic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______________________
l mtutcM
denumirea şi adresa
ul u

Calitatea deţinută
At ^i

A

A

Valoarea beneficiilor

c AM V A n

' .: r •

Calitatea de memb ru în cadr ul asociaţii lor profesionale şi/sau sindicale

Ul U

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
ţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic____________
__

MU
Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate
‘derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
Cit, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ionar majoritar/minoritar:
[Beneficiarul de contract: numele,
Pioeeduia piin
Instituţia
Tiptil
VaJoaiea
Data
Diuata
numele denumiiea si adiesa
contractantă:
caæ a fast
contractului
înclieierii j contractului ; totală a

•Ü!

S p ita lu l J u d e te a n d e U rgent^
,,iV 'h 3 v fo rn a ti" o o t o s a n i
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DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
4 f-/U 'A c:»A fct U ________l
de
s /^ H b o P i^ ~ O V ~
la
<2rV ■
CNP

^

, avand functia
7oV €>l

domiciliul

f
cunoseand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
l.A so cia t sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, ins titutii de credit, grupuri de
interes economic, precumxi membra in asociatii, fundatii sau alte organizatii negpvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
partilor sociale
Calitatea detinuta
soci ale sau
- denumirea si adresa a actiunilor
de actiuni -—si/sau
^
_____2
____
1.1......
”
'bc.VoC^I
S
R
•fecu
1 '
------ -- j_------~----------------------__

X

7
/

^7^

7

7

idministrare si control ale societatilo r cbinercialeRaJe
2. Calitatea de membra in organele de conduccre, >
regiilor autonome, ale companiiior/societaiilor nationale, ale institutiilor de treelit, ale gr upurilor de interes
;>: ;••'*; 7 ; - '•'
ale;
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
- denumirea si adresa 2.1.......

3 . 1 ....... ......... LCA.-^Ua Iq 'VvX X

g JI~

C , N^\

rSr>?r

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultant si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor piiblice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
.

5.1 Benefidarul de contract numde,
prenumde^daiumiiea si adresa

Institutia
cgtfiactanta:

--

Proceduraprin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
rndhdeni

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denumirea si
adresa

rnaedintat
contractul

contractuliri

contractului

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

Sot/sotie....................
Rude de gradul I]) ale titularufui

Sodetati com ertiale/ Persoana fizica
autorizata/Asodatii fk n iliald Cabinete
indrviduale^cabineteasodate, sodetati
ddleprofesonale sau sodetati civile
profesionale cu raspundere limitata care
deslasoara piofesia de avocat/ Qgarrizatii
n ^ a n a m a M e ^ F u n d a ^ A s o d a d i2*

!) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie 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 declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
,1.'..j Q.Q.

.i.

2

Spitalul Judetean de Urgenta

b nt

Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 U778&

a

IN T B
DECLARAJIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

N u m e le ..... ............................................ .............................................
Prenum ele
-P o m c S u o
Functia ^.-t.olO.CU..
A dresa profesionala -I S p ita lu l Judet£Sn de U rgenta „M a v ro m a ti" Botosani.
,
Locul der m unca
A dresa
nr.
S t r ......
Codul p o s t a l................ L o c a lita te a ............
num arul de telefon (acasa)
N um arul de telefon (se rviciu ) ........
num arul de fax
........................... , num arul de telefon (m o b ile
............................. adresa de e -m ail
A)Interese personale
Indicati m ai jo s toate le g atu rile cu so£ietatile producatoare, d istrib u ito are sau
im p o rta to are de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentan^ele din £ara ale so cie ta tilo r co m erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p o rta to are de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re f in a n c ia l la cap ita lu l unei s o c ie ta l din catego riile m entio nate m ai sus:
niciuna

(Denum irea s o c i e t a l ......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2 .A c tiv ita te /a ctiv ita ti care co n d u ce /co n d u c la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u ra b ila /d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (contract de
m unca cu rem unerare regulata)
niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n tie /in te rv e n tii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): conferinte §i alte actiu n i de form are
|M jn iciu n a

(Denum irea s o c ie t a l)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2^3.Altele
(^ Lniciuna

(Denum irea s o c ie ta l)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
V_| niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)

1

(Natura activitatii)

4 .1 n d ic a t mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c te , p restari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societa^ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

..... S J telfrC
Indicate mai jo s toate legaturile cu societa£ile producatoare, d istribuito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din catego riile men^ionate mai sus:
J y f niciuna

(Denum irea s o c i e t a l .............................................)
(det;inere de ac$iuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri du rab ila/d u ra b ile sau p e rm anenta/perm anente (LD) (co ntract de
m unca cu rem unerare regulata)
I^ Lniciuna

(Denum irea societat;ii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n t;ie /in te rv e n ti punctu ala/pun ctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin1;ifice
|U|^niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)

(Subiectul conferintelor sau act;iunilor de formare)

2.!?.AItele
h/| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 . Indicate mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
e xportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
N um ele, o re n u m e le s i tipul de rudenie a ^ ^
a
In d ic a t mai jo s toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale s o c ie ta tlo r com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societatj din categoriile m e n to n a te mai sus:
}2M J iid u n a
2

(Denumirea s o c ie ta tii.............................................)
(dejinere de acfiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitat;i care co n du ce /co n du c la o rem u n erare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co ntract de
m unca cu rem unerare regulata)
|^ n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): rapoarte de expertiza
f ^ n ic iu n a
I;::;::;:::::;;::;::::;::;;;;;:;;;:;;;;;
(Denum irea societatii)

(Denum irea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de
expertiza)

2.4.Interven1;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): activitat;i de conslllere
|/| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): conferint;e §i alte act;iuni de form are
fe^ niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .6 .A lte le
vj/ l niciuna

u

:::::::::::::::::::::::::::
(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3>Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
l^ jjiic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 . Indicate m ai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indlferent de profilul acestora:
productjie, prestari de servicii, distribu^ie, Im port in orice dom eniu de a ctlvitate, precum
§i cu reprezentantjele din £ara ale societat;ilor co m erciale producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.
D )In te re se ale persoanelor aflate in intretjinere
Num ele §i prenum ele
Indicat;i m ai jo s toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
3

9

reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor co m erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p o rta to are de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile men^ionate m ai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societatii
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
produc^ie, prestari de servicii, d is trib u te , im po rt in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din ^ara ale societat;ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

d e cla r prin
su sce p tib ile
m an datu lu i
Ma a n g a jez
mai sus.

Data

4

prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
de a aduce atingere o b ie ctivitatii de care treb uie sa fac dovada in cadrul
meu sunt enum erate mai sus.
sa declar im ediat orice m odificare aparuta m legatura cu cele m e n to n a te

Sem natura

judatean de UrgentS
^Mavromati" Botosani
D E C L A R A JIE DE IN TER ESI

INTRAR6-IES1RE „
NR.

. Subs emnat ul / Subs emnat a, ' ;

ua£

dLt c

^jL

'

. U __ i

,

m

tu

¥

avand

func^ia

r

de

'

Spitalul

CNF

d o m icilia t

Ju detean

de

U rgenta

„M a vro m a ti"

Botosani,

in

.................................................. , cunoscand p revede rile art. 292 din Codul p e n a l privind
falsul in declarat;ii, d e cla r pe propria raspundere:
1. Asociat sau ac£ionar la so c ie ta l com erciale, com panii/societati nat;ionale, institute de credit, grupuri de interes
economic, precum §i membru in asociat;ii, fundatii sau alte organizatii neguvernam entale:
Unitatea
denum irea §i adresa -

1-1... iSc

Calitatea detinuta

<
fece{^FT^

v

Nr. de part;i
V a lo a rea totala a
sociale sau partilor so ciale §i/sau a
de actiuni
a ctiu n ilo r

! 5^0V,

s

Jpo©

2. Calitatea de membru In organele de conducere, adm inistrare §i control ale societat;ilor comerciale, ale re g iilo r
autonome, ale com paniilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes eco no m ic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernam entale:
Unitatea
- denum irea §i adresa 2.1 ....

Calitatea detinuta

..

3. Calitatea de m em bru in cadrul asociatiilor profesionale
3.1.

Valoarea
beneficiilor

;T> r 'v

.

]

-atadieate

-1

4. Calitatea de m em bru in organele de conducere, adm inistrare §i control, retribuite sau neretribuite, de^inute in
cadrul partidelor politicc, functio detinuta §i denumirea partidului politic:
4 .1 ......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, c o n s u lta n t §i civile, obtinute sau aflate in derulare in tim pul
exercitarii functiilor, m andatelor sau dem nitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori
incheiate cu societati com erciale cu capital de stat sau unde statul este actionar m ajoritar/m inoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenum ele/denum irea §i adresa

Procedura
Institutia
prin care
T. .
Data
_
.
Valoarea
contractanta:
, .
Tipul
. . . . .
Durata
. .
.
a fost
. K , . .1 incheiern
.
. . .
totala a
denumirea si .
.. . .co n tra ctu lu i:
.
. , .co ntractului
„
t . .
,
y incredintat
contractului
contractului
adresa
.
r .
contractul

T it u la r ................
S o t/ s o tie ...............

T

Rude de gradul I1) ale titu la ru lu i................ I
Societati com erciale/Persoana fizica
autorizata/ A sociatii fam iliale/Cabinete
individuate, cabinete asociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere lim itata care
desfa$oara profesia de a v o c a t/ O rganizatii
neguvernam entale /Fundatii/A sociatii2)

*) - punctu l 5 se m odifica §i va avea u rm ato ru l cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, c o n s u lta n t juridica, c o n s u lta n t §i civile, obtinute ori aflate in
derulare in tim pul exercitarii functiilor, m andatelor sau dem nitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din
fonduri externe ori incheiate cu societati com erciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
m ajoritar/m inoritar:
Institutia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractanta:
num ele, prenum ele/ denum irea
denum irea §i
§i adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
incredintat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totala a
contractului

'it.
T itu la r..............

.i

So£/so£ie...............
Rude de gradul l 1) ale
titu la ru lu i..................
S o c ie ta l com erciale/Persoana
fizica autorizata/Asociatii
familiale/Cabinete individuate,
cabinete asociate, s o c ie ta l
civile profesionale sau so c ie ta l
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfa$oara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamentale/Funda$ii/
A s o c ia l2)

i

i
j

1} Prin rude de gradul I se intelege paring pe llnie a sce n d e n t! §i copii pe linie
descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea $i adresa beneficiarului de contract unde, prln
calitatea detjinuta, titu laru l, sotul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele so cieta tilo r com erciale pe actiuni la
care declarantul im preuna cu sotul/sotia §i rudele de gradul I detin mai putin de 5%
din capitalul social al s o c ie t a l, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declaratie co nstituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incom plet al datelor m entionate.

Data com pletarii i

.A
S em natu ra

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Jr:.M'.AS

A.............................

Num ele....
Prenumele ..1.9.WWHM ........... .. u
.
,.....
Funcţia
.... i .........Î - . ..SOr...........................
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de m u n c ă C . £.V._. T T . T . !...rP
Ad resa ..
f. 5.A lv..!...........................................
Str. .................. .............................nr. ...............
Codul poştal ............. Localitatea
............................................
Numărul de telefon (serviciu) %&l.^.L2S.LJb.. ., numărul de telefon (acasă)
..................... , numărul de telefon (mobil)
numărul de fax
..................... , adresa de e-mail
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 sus:
niciuna

(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)
I^<f niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
jXj 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)
IU 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
^.C°.
#...
i.
c Wv
B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele .
.
M. V*.... r^Fr.
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.
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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
|Xţ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
\^i niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
1^4—
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 (păfinţi, copii, fr-aţt)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie ,
AM
. .U...... L G&UUUtr77. Avb.rrrk
................
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.
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
f^j niciuna
2

4

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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)
|£vj niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
|Kj niciuna

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
|i<) niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
\^C\ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|i<[ 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.
s
.
S.C...
.....f e v / Î . Q iU rr.. 77...
^
O^
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:
|<j- 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
..... V
. .....................................
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.

Dată

4

Semnătura

