Spitalul J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B otoşani

INTRARE-IES1RE
to

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de Manager interimar
CNP

Dr. Malancea Radu
, având funcţia
la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani ,
, domiciliul

Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

- Botoşani

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul

2003

2000 mp.

50%

cumpărare

Malancea Radu
Malancea Mariana

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
mi

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2005

200 mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

50%

construire

Titularul2)
Malancea Radu
Malancea Mariana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

autoturism

MERCEDES

1

2016

cumpărare

autoturism

TOYATA

1

2019

cumpărare

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară
. . . . . .

.......

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

Anul dobândirii
----- "

'

"

Valoarea estimată

"

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinăm

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea
____^

_ _ ____ _____ ' -------'
IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

-------- - -

2

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
________

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi
____ - _________ ^

_____ ____

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p

an:
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2016

2022

20000 E

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1.1. T itu la r

_

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

_ _________ ____

__________ - ----------_______ ____

----1.2. S o t/s
> o tie
>

------ ----------^

^
------ “

■
------ 3

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

__ ______ _____

_ _ _ _ _ -------- "
_ ____ -------------------- '

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

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1.

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Venituri din salarii

1.1. Titular
Malancea Radu

- Spitalul Judeţean de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

Medic sef secţie

1.2. Soţ/soţie

~ Y & f7 < r^ g â

Malancea Mariana
1.3. Copii

2 0 / 3 ? 8 — e i
i -

C.M.I. Malancea Mariana
_____ _____________"

Medic de familie

Jf5

3 3 ^

_____---------------

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

______________ "
____________ --------

2.2. Soţ/soţie

_______-------_____---------------------- -

________ — ■----- ------'

^__ ___

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

________------- -------------

_______________

___________ _____
3.2. Sot/sotie

4.

______-----------___ __ _____—----

____ --------------------

------ -------- --------- "

_____________

______------ "

_ _ _ _ _ -----'

Venituri din investiţii

4.1. Titular

________
4.2. Sot/sotie
* •>

_____— ----- -------" "
__-----_----- ----- ---------1

_ _ _ _ _ --------- - - - - - - ------------

__________

-

—

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

^----- ------- --------------_________ -

_____-------

—

______________ '

------------'

4

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

Semnătura

h jP £ .\ Â P .â ^ ....

5

Spitalul Judeţean de Uri

„M a v ro m a ti" B o to s r

INTBAF.E-IESs!
8una4..

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

MEDIC SEF SECŢIE

M/Ia V4'

, domiciliul

PÍ TAl UL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI t ó í j í

BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răşbjma
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
M^Îil
..........................................

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria'*

Anul
dobândirii
2003

Suprafaţa
2000mp

Cota
parte
50%

Modul de
dobândire
CUMPĂRARE

M ALANCEÂ
M AklĂN Â ;V

£33
r. -.. 'liiu:

. .

...

H II

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri'?;:,.,-,
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia.
' ife S i
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

S ili

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
----------------------------------r*—

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2005

200mp

Cotaparte
50%

Modul de
dobândire

Ti
«M U

C O N STRU ITA MALANCE

MARIANA

Sk?'
tm

il!

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 4 $ f ||
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace dfjpi
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

M a rc a

AUTO TURISM

MERCEDES

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de do
t S |( i 'fJv

2016

C U M P Ă R A R E Ir !:!#

X
?

1

ÜST*- - .
if-ŢT
<h f* •

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căroţ^^a
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor n
la momentul declarării.

I

ijjU!
Anul dobândirii

Descriere sumară

Valoareaiesti
1

IIP

m
IS S
¡yi

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstiţăi
ultimele 12 luni
-illli!
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Form a
înstrăinării

7
sA.I: - : -

¡I p x

IM

IV. Active financiare

m

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire Şi in
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro M i
!
NOTĂ:
' -.ia :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
!-,eţV'
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

J

1

pf
r
Sold/valoarelaai l i
'! i l
íi'mi
life - m

ii

*

i 1i:i!

.;Í

1¡l i

Ï ’-.v;
» 4

J

1

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit banacir.
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau
r a illa
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

ife

2.
Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N
0
T
Ă
:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

li
Valoarea to

n
"—
fi!il

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţim
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

§

I

0ţI
ii

®P

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.00
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing |ni
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul
2016

Scadent la
2022

20000 E

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea d e, piaţă,
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altei
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Veniţi

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
.T V - t f c » !
1.3. Copii

mm----------------------- /

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J p fş
fj!

ii : I
4

■flMi
fa®»:!

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

7.1. Titular
«{¡fi'
7.2. Soţ/soţie

lliî

7.3. Copii

fflt
y jifirW
*
mp
Citi

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
1

f.131

'Biiliiti

8.2. Soţ/soţie

Mjf.
8.3. Copii

r\ «

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru mexac
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
27 05 2019
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S p itaiui Judeiean de U rgen ta
„M a v ro m a ti" Botosam

1RAR
'

N R .C J ..^ ..^ A Z I.... /...LUNA

DECLARAJIE

£

5»

.AN

de avere

Suoseninatul/Subsemnata,
_______ paom___________________________________ >avand funcfia
de
MEDIC SEF SECTIE_______
la
SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI BOTOSAN1_______
, domiciliul

BOTOSANI___________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna eu familia0 defin urmatoarele:
1) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflap in intrepnerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.
Adresa sau zona
TEREN

Categoria*
3

Anul
dobandirii

Suprafafa

2003

2000mp

Cotaparte
50%

Modul de
dobandire
CUMPARARE

Titularul0
MALANCEA
'“MARIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) Iuciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane. daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sofia, copilul).
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.
Adresa sau zona
CASA

Categoria*
2

Anul
Supra fa fa
dobandirii
2005

200mp

1

Cotaparte
50%

Modul de
dobandire

Titularul0

CONSTRUITA MALANCEA
MARIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan^a; (4) spapi comerciale/de
producpe.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

AUTOTURISM

MERCEDES

Nr. de bucafi

Anul de fabricate

1

Modul de dobandire

2016

CUMPARARE

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta $i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e§te 5.000 de euro
NOTA :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categorii/e indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investifii directe $i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participant in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definite (titluri de stat, certificate, obligafmni); (2)
acfmni sau par(i sociale in societdfi comerciale; (3) imprumutnri acordate in mime personal.

3

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneticiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte
aseinenea bunuri, daca valoarea insuinata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor

Contractat in anul

Scadent la
2022

2016

Valoare
20000 E

Y71. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau
institutii publice romane^ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. So|/sope

1.3. Copii

*Se excepteciza de. la declarare cadonrile §i tratapile uzua/e primite din partea rudelor de gradul I

4

al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modilicarile §i coinpletarile ulterioare)
NOTA:
Se vordeclara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Sursa venitului:
nuniele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

MALANCEA
RADU

SPITALUL JUDETEAN
""MAVROMATI

1.2. Sof/sope MALANCEA
MARIANA

CMI

1.3. Copii
2. Venituri din activitd[i independenle
2.1. Titular
2.2. Sof/sope
3. Venituri din cedarea folosin(ei bnniirUor
3.1. Titular
3.2. Sof/sope
4. Venituri din invest ilii
4.1. Titular
4.2. Sof/sope
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. So|/sope
6. Venituri din activildp agricole
6.1. Titular
6.2. So|/sope

5

MEDIC SEF SECTIE
ORTOPEDlE

106045 LEI

MEDIC FAMILIE

110516 LEI

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venitnri din premii $i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. So|/sotie
7.3. Copii
8. Venitnri din alle surse
8.1. Titular
8.2. SoJ/sope
8.3. Copii

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplct al datelor menfionate.
Data completarii

Semnatura

6

Spitalul Judeţean de Urgentă
„ M a v r o m a ti" B oto şa ni

DECLARAŢIE DE AVERE
5

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
/o

Anul
dobândirii

Suprafaţa

?&p 5

y

V

Cotaparte

soy

Modul de
dobândire

Titularul1*
¿¿X C\

)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
C c ^ ic \

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

x & e f

c¿> },

1

Modul de
dobândire

Titularul2*

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi
A
/L/

/ Ù Û ^ c i c C i - ')

ClL

Anul de fabricaţie

2

C

//

Modul de dobândire
------------- ^

-------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

V
N.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Valuta

Tipul*

\
\

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

\
\

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

\
\

\

\

\

\

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de eu

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul
2 0 S /T

Scadent la
1 0 2 2 -

Valoare
2 Si 6 (D O $

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

\
X

1.3. Copii

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

4

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înche
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator dc venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. T i t u l a p / / ^ / ¿ t c í

L w -i'

(j^ a c Ù J
1.2. Soţ/soţie//
i f f Cí )

t
á

C M

j)r t LÀ O

C ¿ ¿ /c
la>
i
f i f(V) Xkv /"-TXA

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

\
\

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
\
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
>
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

1
\
\

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

[

6.2. Soţ/soţie

5

C 2 Ô C Z

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

IA . Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

6

S pitalul Judeţean de U r**i
„ M a v r o m a ti" S otosaf

IT R A R E -

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,

_

^

;na

^

/ /

, având funcţia

> 'w J A , l k ju3f 'Â r / i fecco
domiciliul

Z 2? o n' &
/ ) '
-------------7
--------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
n cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
,

Adresa sau zona

TJ.'.’-V1 ---Anul
Suprafaţa
Categoria*
dobândirii
T_(0(P
?a<p r
i
■

-V.

1

Cotaparte
' \
4

Modul de
dobândire .

Titularul2*

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natara

' .
Marcă
. .. • - . ■ -

■.

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

/

1(9

Modul de dobândire

f
/
—

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate î
ultimele 12 luni
------- — ------- --------------------- :----- 3 --------------- *

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinăm

Persoana catre care s-a
înstrăinat
r' "

2

\

Forma
înstrăinării

•

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia
'**. '
•» care
*'•v ■ administrează
şi adresa acesteia

• ' A_

Tipul*

\

\

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

V

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Tipul»

Ţ âctiohar sau asodatibeneficiar de împrumut

\

\

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la û

\

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de eur

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Co 't ' t $ t i -

•

M

m

.

v . ■‘X X 1.:J..c x v .
Valoare

■

V
X

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, d
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
S m M x ă prestaVObiectul

i (Iile a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

\

\

1.3. Copii

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

4

f

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înch
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
J numele, adresa

Cine a realizat venitul
r
•>•••• .
•
_'__ai____________________
:_-___

Servitíuí presta t/ObiectuI
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. V enituri din sa la rii

1.1. T\Xa\w/i¿ / c t S U j ( r &
/
1.2. S o ţ / s o ţ , ^ / ^ C J£t

C

¿ ¿ /n J ’o L u c s j

n fc J f/is
y

------------------ ţ

-

6 f/ x--- v/■s- —r
Ÿ S ' / ’J X

CXA

1 3. Copii

—

2. V enituri din a c tiv ită ţi independente

2.1. Titular

\
\

2.2. Soţ/soţie
:

3. V enituri din cedarea fo lo sin ţe i b u n u rilo r

3.1. Titular
X
3.2. Soţ/soţie

\
•

4. Venituri d in in vestiţii

4.1. Titular
’

4.2. Soţ/soţie

\

5. Venituri d in p e n sii

5.1. Titular
\
5.2. Soţ/soţie

\

6. Venituri din a c tiv ită ţi agricole

6.1. Titular
V
6.2. Soţ/soţie

5

11 /

I

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul
■

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
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Spitalul Judeţean de Urgenta

otosani

IN T R A R E - IE S IÊ jE .
DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

S u b ^ m n a tu l/ S u ^ m n a t a ^ ^ Q ? r ^ ? ^ . .^ . .. .. iÎ^ .i? . 4 :^/...a v â n d funcţia de
la
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin
următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafaţa j Cota-parte

Valoarea de impozitare

Titularul

Modul de dobândire

'CÙ*

T ij- ,
--------------JL----------- 1—

C l/ü A t

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

l

Suprafaţa

lâ -ô f

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobândire

Titularul2)

eiftd-vuÂc

f l 'A

") Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.
Natura

Marca

Număr de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

<1a—

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional ori universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate
în ultimele 12 luni
Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
dacă valoarea însumată a acestora depăşeşte 5.000 de euro.

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.
Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*)

Număr de titluri/ cota de
participare

Valoarea

*) Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi
sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în
sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000
de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii
publice româneşti ori străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)

*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2) La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

y o

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

de U r 'Jffjidelinregistrat la nr.19484 / .06 / 05. /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

IN T R A R E -1 E S IR E

L

DECLARAŢIE
#

a managerului persoană fizică, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art. 178 alin (1),

Numele si Prenumele.

Dr. Malancea Radu

Funcţia . manager interimar

Adresa profesională
Locul de muncă - Spitalul Jude]ean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani, Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)....................................,
numărul de telefon (mobil).......................... numărul de fa x .........................
adresa de e-mail.............................................................................
Subsemnatul Malancea Radu domiciliat/a în loc. Botoşani str. Bucovina nr.66 D,
Adresa profesională: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati” Botoşani, strada Marchian nr.11
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1)
a) - nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizate, cu excepţia
funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activitatilor didactice, de
cercetare ştiinţifica si de creaţie literar artistica;
b) - nu desfăşor activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de
bunuri şi servicii ai spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani;
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
f) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
ale unui partid politic;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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

.^ ...l.^ l..â û A .O .

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
'

Cod Fiscal 4557951; Telefon (1211I

u’ - 1 . *::* ,

f f i

/1 ■ far 0231 517780

Spitalul Judetea’ft..rta.UcQ.e/)î8. 201 i Operator date cu caracterpersonbiSipfSâilbl J u d e ţe a n de U rq e n tâ
,,Mavromati” Botoşani
,,M a v r o m a t i" B o to ş a n i

INTRARE-IESIRE

INTRARE-IESIJ
INTRARE-IESÎRE.o

.luna..Cc ?aan ( / î j

'■

^LUNA..... AN .

D E C LA R A Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la Incompatibilităţi
L .9 5 12006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Subsemnatul/a :....
str.,

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

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

.....domiciliat/a Th loc.

nr...... bt.........sc....... et...... ap....... judeţul..
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta „Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).........................
numărul de telefon (mobil)......

AA 7........ , numărul de fax ...AA 7.......

adresa de e-mall
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) * nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profit;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
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

,/..... /

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului d ire c tq rg a jţg f^ j^ ş ^ e ifiiS rls b o ^ A jr
sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţ^vromati" B oto şa ni
(Model Ord.M.S.nr.632/20$6)

S u b s e m n a t u l / a : . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . , ^ ^ . ^ ^ / . .......Domiciliat în

ju d e ]u l.^ .? Z !^ < S ^ ^
r

Adresa profesională: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botoşani, strada

Marchian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria răspundere,
că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile
de
—
,
incompatibilitate de mai jos:
1-Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.
3.

Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităti

spitaliceşti.
4.Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infracţiunea de fals în declaraţii.
9

j

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

Data F ..C -I ^1 2 0 1 6

Spitalul Judeţean de Urgentă
„M avrom ati" Botoşani

INTRARE-IESIRE
NR

2RPL

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Manager interimar
CNP

Dr. Malancea Radu
, având funcţia
la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani ,
, domiciliul

Botoşani
5

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
jnteres economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea si adresa ■

C alitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

1. 1.

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 guverna mentale:
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......M em bru C olegiul M edicilor B otoşani
M em bru sindicat S.M .S

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 Beneficiarul de contract numele,
prenumebdenumirea şi adiesa

Instituţia
contractantă:
9

Procedura prin
care a fost

1

Tipul
contractului

D ata
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

!) 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, p rin 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 îm preună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin m ai 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

Semnătura

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
¡înregistrat la nr. 19485 / 06../ 05 72018 Operator date cu caracter personal nr. 35268
------- T T i n d e t e a n d e U r g e n tă
S p ,!? M lv ro m S ? - B o to ş a n i

INTRARE-IESIRë .o
DECLARAŢIE

NR

/

a managerului persoană fizică, referitoare la conflictul de interese
- L.9 5 /2 0 06 A rt. 178 alin (2)

Subsemnatul Dr. Malancea Radu .domiciliat/a în loc.Botosani

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/
serviciu/birou/compartiment, manager interimar / s tr .. Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)................,
numărul de telefon (m obil)........................... numărul de fa x ...............................
adresa de e-m ail.................................................................................

Subsemnatul Dr.Malancea Radu. domiciliat în loc.Botosani
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până 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 ia 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

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U r

„ M a v r q .m ş ţr B oto sa

INTRARE-IES
: L Í .m 4

;NR.

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

MEDIC SEF SECŢIE

MALANCEA RADU
, având funcţia
SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI
la
, domiciliul

CNP

BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspunder
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupur
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: .. :-<M
Valoareafttbţai
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor^deirţ
- denum irea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiun'
1.1.......
\
;
\
W tr
, ţ|3
\
\
•sa :

ii

fel
.IsiÉI jf
fii

mm

\

mm
''■ 0M

V

fiii?

Mm I

regiilor autonome, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor ue iue
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: ______ Ţ j H
: p
U nitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiile,
denum irea şi adresa _______________ iiii—
/

r,;
j jiii»
jg

2.1

l

ü

i

f
is i

ţm
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.
MEMBRU CMR BOTOŞANI

■

....

.

ii --r—

■
rm i

MEMBRU SINDICAT SMS

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

M S
—r r

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 la buget
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde st;
5.1 Beneficiaml de contract numele,
piuiumele'denumireaşi adresa

Instituţia
contractantă:

Ptoceduraprin
carealbst

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

i

ir

® ft§

denumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului
” l:- .i

wm:

Titular.

ml¡y'*

mm
Soţ'soţie.

SW
m.
%'ŞgsV

RudedegradulI 'aletitularului

1

Societăţi comerciale/ Rrsoană fizică
autorizai Asociaţii femiliak/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desSşoarăprofesiade avocat/ Ggpnizaţii
ne^emam entale^Fuat^ Asociaţii^
4® ; -"i,
1)

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Ş iffe ;
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titula
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. N u se declară cobţfact|^‘?
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai !pUp|I|(|
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
iffi'
f s

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea ,:
caracterul incomplet al datelor menţionate.
¡tijp !

S ;

Data com pletării
27 05 2 0 1 9

0pA; -■,,

Mp

i

■

?

-■

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Sir, MarchianNr.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; Jax~.-623-M l7?p - - —
- -Ai;------_____ Ulii. Overator date cu caracter personal iirf'iS S W U d e te a n d e U r g e n u
Ju
d « t fian de Urgentă
„ M a v r o m a t i' B o t o şs a n
ri
Judeţean
„Mavromati" Botoşani

îNTRARE-iESIRE

RE-IËSIRE
-^LUNA ,çJ ahç /.L

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

Subsemnatul / a : ....
sir...

.domicilia', în loc..
,.nr.......bl............sc....... . et....... ap...... ju d e tu l...^ ..Q 3 ^ i< û < V v
Adresa profesională

Locul

de

muncă

Spitalul

Judeţean

de

Urgenta„Mavromati”

Botoşani

sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, .... ................................................ / str, . Marchian nr. 11.................... ...........
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............................................. ,
numărul

de

telefon

(mobil)

............................ ,

numărul

de

fax

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

adresa de e -m a il.....................................................................................
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 nonguvemamentale 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 nonguvemamentale 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-iea 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 !a 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

./......./2019

S p itaiu i Jucietean de Urgenta
„M avrom ati" Botosani
•

-

ARErlESJFLE
LP* *J Q J"K
- • ■\ J ' ’ V'* i ,r ]

k m 3zJ j B(l

DECLARAJIE DE INTERESE
Subsem natul/Subseninata,
de

MALANCEA RADU________________________________

MEDIC S E F S E C T IE ___________________

CNP

la

, dom iciliul

, avand funcfia

SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI BOTOSANI___________

BOTOSANI,___________________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la socictafi com erciale, companii/societafi nafiouale, institufii de credit, grupuri de
intcrcs economic, precum $i menibru in asociatii, fum afii sau alte organizatii neguvernamentale:___________

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea definuta

Nr. de parfi
sociale sau
de acfiuni

Valoarea totala a
parfilor sociale
$i/sau a acfiunilor

1. 1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, adm inistrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonoine, ale com paniilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea definuta

Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

3.1
MEMBRU CMR BOTOSANI
MEMBRU SINDICAT SMS

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
definutein cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic_______________________

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultanfa §i civile, obfinute ori allate
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau dem nitafilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local $i din 1'onduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 BeneficiaRildecontract: muncle.
pimimele/deniuniiea $i adiesa

Institufia
contractanta:

Procedure prin
caroatost
1

Tipul
contractului

Data
Tncheierii

Diuata
contractului

Valoanea
totalaa

denumiiea§i
adiesa

inciedintat
contractul

contractului

contractului

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

Sof/sotie................

Rude de gradul 111ale titularului

Societati cometciale/ Persoana fizica
autoiTzatiVAsociatii familiale/Cabinete
individuate, cabineteasociate, societal
civile piofesionale sau societati civile
piolesionale cu raspiindete limitata caie
deslascxira piofesia de avocat/ Gganizafii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatii^1
11 Prin rude de gradul 1 se Tnjelege paring pe linie ascendents §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sotul/so|ia si rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarafie constitute act public .^i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul inconiplet al datelor menfionate.

Data coinpletarii

Senipatura

cun6scând 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 d
interes 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/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, al
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
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
...... 2 a
y
t/.>c
________

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 aflat
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est
acţionar majoritar/minoritar: __________________ _______ ______________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumdedenumirea şi adresa
contractantă:
carea fost
contractului
încheierii
contractului
totalăa
1

denumirea şi
adresa

încredinţai
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul 11aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesausocietăţi civile
profesionale curăspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/Asodaţii2)

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

1) 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

S p ita lu l J u d e ţe a n de U rg e ntă \
„M a v r o m a ti" B oto şa ni

RE.f^ /U N A ......A N ........

DECLARAŢIE DE INTE
9

Subsemnatul/Şubsemnata^
de /vu J/< ? td c

având funcţia

/4 c r - fis j
domiciliul

CNP
_____

__________________ {

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/sorietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru fn asociaţii, ^ J
-------~
—------- ~
^
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
denumirea si adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1. 1.

\

2. Calitatea de membru m organele de conducere, adm**’
regiilor autonome, ale cUmpaniilor/societăţilor naţionale,

cm

Unitatea
- denumirea si adresa -

credit, ale grupurilor de interes

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

île

¡¿Hac.

’

•_ -, '

'r

:

'

3.1

5
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nereţribuite,
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanta juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
m derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
• --- «-- -

5.1 Beneficiarul de contract numele,
ppmumdedenumiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

încredinţat
contractul

denumirea şi
adresa

contractului

contractului

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

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

-

-

Rude de gradul I1}aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţi dvfle
profesionalecu răspundere limitatăcârc
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neg»vemamenlale^FundaţiiAsodatiP
n 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

- n is //

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Ma\
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .02:

Urgentă
v ro m a ti" B oto şa ni

i

DECLARAŢIE DE INTERESE1
.... .U N A ......AN
(Model Ord.M .S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)
N um ele ....
P re n u m e le ......
Funcţia >
de U r q ş n t a ^
v ro m ati" Botoşani.
A dresa profesionala - S
Locul de m uncă ..<>£
A dresa
................................... .......
S t r .............................................................. nr.
............... r
Codul p o ş t a l................ Localitatea
....................
N um ărul de telefon (se rviciu ) .......... .irrrrr....... , num ărul de telefon (acasă)
, num ărul de fax
........................... , num ărul de telefon (m obil) ........rTT^.......
............................. adresa de e - m a il......../T7T!T...............
A)Interese personale
Indicaţi mai jo s toate legăturile cu so cietă ţile producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale san ita re , aparatură m edicală, precum şi cu
reprezen tan ţele din ţară ale so cie tă ţilo r co m e rcia le producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sa n ita re , aparatura m edicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei so cietă ţi din catego riile m enţio nate m ai sus:
niciuna

(Denum irea s o c ie tă ţii..................................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)

2 .A ctiv ita te /a ctiv ită ţi care co nduce/co nduc la o rem unerare personală
2 .1 .L e g ă tu ră /le g ă tu ri d u rab ilă/d u ra b ile sau p e rm an e n tă /p e rm a n e n te (LD) (contract de
m uncă cu rem unerare regulată)
IKJ niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii p u n ctu ală/p u n ctu ale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de form are
niciuna

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
|£J niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

3 .A ltă /a lte legătură/legătu ri (fără rem u n erare) (FR)
\£\ niciuna

(Denum irea societăţii)

1

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi m ai jo s toate legăturile cu societăţi com erciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, im port în orice dom eniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale so cie tă ţilo r com erciale producătoare, d istrib u itoare sau
exportatoare.

B)Interese ale soţului/;
Num ele şi prenum ele
ffiu & íh u d C & iL ....
9“
Indicaţi mai jo s toate legăturile cu so cietăţile producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatură m edicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale so cietă ţilo r com erciale producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatură m edicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
|y| niciuna

(Denum irea s o c ie tă ţii............................................ )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2 .A ctiv ita te /a ctivită ţi care co nduce/conduc la o rem unerare personală
2 .1 .L e g ă tu ră /le g ă tu ri d urabilă/durabile sau perm anentă/perm anente (LD) (contract de
m uncă cu rem unerare regulată)
|_f)Viiciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii punctu ală/pun ctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
niciuna

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
f p niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

3 .A ltă /a lte le gătură/legătu ri (fără rem unerare) (FR)
HA niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

4 . Indicaţi mai jo s toate legăturile cu societăţi com erciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribu ţie , im port în orice dom eniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale so cie tă ţilo r com erciale producătoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Num ele, prenum ele şi tipul de^rudenie
......................................................
Indicaţi mai jo s toate legăturile cu societăţile producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatură m edicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale so cie tă ţilo r com erciale producătoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatură m edicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
|_| niciuna

2

(Denumirea s o c ie tă ţii.............................................)
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2 .A c tiv ita te /a ctiv ită ţi care co n du ce/co n du c la o rem unerare personală
2 .1 .L e g ă tu ră /le g ă tu ri d u rab ilă/d u ra b ile sau pe rm an e n tă/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
m uncă cu rem u n erare regulată)
l/ p nici una

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii p u n ctu ală/p u n ctu ale (IP): studii clinice şi lucrări ştiin ţifice
l/l^ niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2 .3 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii p u n ctu ală/p u n ctu ale (IP): rapoarte de e xpertiză
S/.I niciuna

(Denum irea societăţii)

(Denum irea produsului pentru care s-a întocm it raportul de
expertiză)

2 .4 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii p u n ctu ală/p u n ctu ale (IP): activităţi de co n siliere
niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2 .5 .In te rv e n ţie /in te rv e n ţii p u n ctu ală/p u n ctu ale (IP): conferinţe şi alte acţiun i de fo rm are
niciuna

«A

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de form are)

2 .6 .A lte le
\^\ niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără rem unerare) (FR)
l^ pniciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

4.1ndicaţi mai jo s toate legăturile cu societăţi com erciale, in d ife re n t de profilul acestora:
producţie, p restări de servicii, d istrib u ţie , im p o rt în orice dom eniu de a ctivitate, precum
şi cu reprezen tan ţe le din ţară ale so cie tă ţilo r co m erciale producătoare, d istrib u ito a re sau
exportatoare.
D )In te re se ale p erso anelo r aflate în în tre ţin e re
Num ele şi prenum ele
Indicaţi mai jo s toate legăturile cu so cie tă ţile producătoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale san ita re , aparatură m edicală, precum şi cu
3

reprezen tan ţele din ţară ale so cie tă ţilo r com erciale producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatură m edicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

2 .Indicaţi m ai jo s toate legăturile cu so cietă ţi com erciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, im p o rt în orice dom eniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale so cie tă ţilo r com erciale producătoare, d istrib u itoare sau
exportatoare.

Subsemnatul/Subsem nata
declar prin
susceptibile
m andatului
Mă angajez
mai sus.

prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
de a aduce atingere o b ie ctivită tii de care treb uie să fac dovadă în cadrul
meu sunt e num erate mai sus.
să declar im ediat orice m odificare apărută în legătură cu cele m enţionate

Sem nătura

4

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
lei înregistrat la nr. 19493 / 06./05. /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Declaraţie pe propria răspundere
Legea nr.

95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,

__ , având funcţia

de medic sef (concijrs/interi/iar) al sectiei/serviciuiui
la

Spitalul

Judeţean

de

C /PI Q & V O / o £ [ i f t f t W Î i d p '

Urgenta

„Mavromatr

CNP_________________________ , domiciliat în loc.
s t r . ___________________________

n r .____

O^
bl.

sc.

Botoşani,

/ ( (__________
et.

ap-_______ jud.____________________________ ,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările
ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afm până la gradul IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciuiui:
1. Numele si prenumele f-ifî L/fK<°fc /
K fîflLX
fr/tf H
sof/soţie
sau gradul de rudenie /afinităte
lift
.funcţia de
/\< c fs/hC^ N
O p fi-rp P n _________ în cadrul sectiei/serviciuiui;
2. Numele si prenumele¡____________ _____ ________________________ _, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________ , funcţia de________________
_______________________ în cadrul sectiei/serviciuiui;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
Data

viu iu d ll.

B > O ÎC

JNTRARE-IESI
D E C L A R A ŢIE P E PROPRIA R Ă S P U N D E R E
art. 184 alin. (9) din Legea nr, 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii ~ cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,

DR- MALANCEA RADU

de
medie
sef/asistent
ORTOPEDIE

sef

(concurs/interimar)
la Spitalul Judeţean d ^ U _ r^ J ^ M a v ro m a ti" Bdţtps|

CNP_

domiciliat în loc.

str. _

___ nr.

aP-__

lilll

.p d -

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

I
P
ÎS » ;.. *"

pe propria răspundere:
-

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 200

,; 1§1
ilp p

privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare)-

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sad rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu m s s m m '
următoarele persoane angajate ale secţiei J serviciului:
, ..
,
, MAU\NCEA RADU IOAN
1. Numele si prenumele______________________________________
ssUMCăfduUds- rudenie /afinitate______________ ______ , funcţia de.
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate.
funcţia de.
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia c/e_
în cadrul sectiei/serviciului;

3 ®

...te » »

iiil
, sot/sW m
~
• pH '

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, core
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor c o n ţ in S ^ p / Ş ^ ^ / ^ ^
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în inte grg .,^
.
conţinutul declaraţiei.
Data...2.7. .Q5.2019

S

i l «

JjjŞÎM- tîiţi'
.

IHSBh SS

Spitalul J u<Jeteande Urgenta
„M a v ro m a ti

B oto sa m

.R E J E S IR E
!.UNA
_/.ZI ...’sy.LUNA

.0 *<

UNUEKE

DECLARA TIE PE PROPRIA

art. 184 alin. (9) din Legea nr 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma Jn domeniul sSnatatii - cu modificarile si completarile ulterioare

Subsem natul/Subs&m m ta,
de

medic

sef/a&ist&ftt

Or?

avand functia

CL
-sef

(concurs/interimar)

aI

sectiei/serviciului/biroului

___ la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati" Botosani,
____ , dom iciliat in loc.

CNP

j

- x C ' ) r ( ; < 4 < _____

jud._

ap-.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / sewichtkti:
1. Numele si prenum ele
<?
p C c/
sau gradul de rudenie /a finjtate
. functia de
'
in cad m l sectiei/serviciului;
2. Nurpfele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de_
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de_
in cadrul sectiei/serviciului;

sot/sotie

sot/sotie

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat inform atii false §i im i asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am insu§it in integralitate
continutul declaratiei.
Data

i S Pita 'ul Judeţean de Urgentă
„M a v ro m a ti" Botoşani

DECLARA TIE PE PROPRIA RĂSPUNDE\

«NR...

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

Y2

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

sef/asistent-

-sef

, având funcţia
r

7

(concurs/interimar)

al

sectiei/serviciului/biroului

___ la Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom ati” Botoşani,
CNP_
str.

domiciliat în loc.
nr.

05v: •

' 0C/K-/K-

bl.

sc.

_______
et.

ap._______ jud.______________________________ ,

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

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:

\ .

1. Numele si prenumele_
i A : ^ 3 i j \ ^ / \SOţ/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de_
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_
_, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de_
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_
soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul
declaraţiei.
y
y
Data.........................

Medic sef secţie / laborator / serviciul
Semnătură si carafa

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata,

^ ¿

având funcţia de medic sef

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului
Urgşpta

„Mavromati”

la Spitalul Judeţean de

Botoşani,

domiciliat.

în

loc.

str.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii - cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau
rudenie/afin până la gradul IVinclusiv, cu următoarelepersoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele_
rudenie /afinitate
secjiei/serviciului;

^

/ O y ~£&tkdtie sau gradul de

_____ ,

funcţia

de

'

/

2. Numele si prenumele_
rudenie /afinitate

^ j/ t/^ Q fit^ A ^ ^ c a d ru l

soţ/soţie sau gradul de
funcţia

de

în

cadrul

sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_

soţ/soţie sau gradul de

rudenie /afinitate

în

cadrul

sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.

Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.

MEDIC SEF

