S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B o to ş a n i

NTRARE IEŞIRE
.lUN A......
. lai)
ZI
A N .....
DECLARAŢIE DE INTERESE^
Subsemnatul/Subsemnata, Dr. BERCEA ŞTEFAN-TUDOR , având funcţia de MEDIC ŞEF
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE la SPITALUL
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MAVROMATI BOTOŞANI,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţio nale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or ¿anizaţii neguvernamentale:
Unitatea
denumirea şi adresa 1.1. DR. BERCEA ŞTEFAN-TUDOR
1.2. ASOCIAŢIA PRIETENII SPITALULUI
MAVROMATI

Nr. de părţi
sociale sau de
acţiuni

Calitatea
deţinută

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

PFA
membru

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
,
. . .
______ - denumirea şi adresa —
2.1. nu deţin

Calitatea deţinuta

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 . MEMBRU AL. COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
3.2. MEMBRU AL SINDICATULUI SOLIDARITATEA SANITARĂ
3.3. MEMBRU AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE E P I D E M I O L O G I E __________________
3.4. MEMBRU AL ASOCIAŢIEI PENTRU PREVENIREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

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. nu deţin

1

5. Contracte, inclusiv cele ele asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

5.1 Beneficiatul de contract: numele,
prenumeledenumirea şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Dala
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul f 1ale titularului...............

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii lămiliale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi civile profesionale
cu răspundere Irmitată care deslăşoara
profesia de avocat' Gganizaţii
neguvemamentafe' Fundaţii/ Asociaţir'
11 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

Semnătura

- '¿a?)

2

| i\ / t ‘

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax. .0231 517780
Model înregistrat la nr,i94S5/06./0S./2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

DECLARAŢIE
a m em brilor com itetului director, referitoare la conflictu l de interese
L.95 / 2006 conform prevederilor art. 178 alin (2) si art.181alin (9).
S p italul J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a t i" B o to ş a n i
;

INTRARE-IESIRE,
NR

M

f .L

.....

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de U rgenta„M avrom ati” Botoşani str. Marchian nr. 11
sectie/laborator/ serviciu/birou/compartiment............. 1......................................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă) .....TT.......

â ..... ï llf t A

Subsemnatul /

x S

lN

A

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 ..Oft.
membru In comitetul director.
/
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
....... membru in comitetul
director
IPtA
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 ia care exercit funcţia d
membru in comitetul director,.
'
(J
-

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
...... membru in comitetul
director
R ffA A rff

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

?5/2021

Semnătura

d

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
, având luncii a

Subsemnatul/Subsemnata,
de
JKiP N I Q_

______

la

Ú r h tñ ñ fa

h fc

, domiciliul

yA ,
cunoscând prevederile ari, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/socîetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dc
winteres economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii san alte organizaţii neguvernamentalc:
r

Unitatea
- denumirea şi adresa -

i-V i& êiïâïk ftifWMj h

Calitatea deţinută

F/Mr
l&rpf&î

..1 M W [

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

Nr. de părţi
sociale sait
de acţiuni
~j

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 neguvernamentalc:

Unitatea
I jr denumirea si adresa -

i
j

i:

„
. ,
Calitatea deţinuta

Valoarea beneficiilor

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

3 . 1.

(tL
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuîte,
deţinute în cadrul ¡partidelor nditice. funcţia deţinută si denumirea artidului «>.Jitie
4.1 ....tm. A cT j^ v ___________ _______ '
........1 1 “

5. Contracte, inclusiv eele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă fi civile, obţinute ori aflate
la 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/mlnoritar:

5.1 Beneficiarul ticcontact manda,
• pra.MrdetímD.t®easiatesj

;

Instituţia
contactării

ftoceduraprin
careafai

1

Tïpd
contactului

Dala
încheierii

Durata
OMtnaauIui

Valoarea
totalăa

j

daxtmiieaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular................
•ţ
Sot/sotie................
f
Rude de gradul 1'1ale titularului
/
Societăţi comerciale' Persoană fizică
autorizai Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesicaialesau societăţicivile
profesionalecuiăspundeie limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvernanieitalo Fundaţii/ Asociaţii25

/
/

______ L

l) Prin rude de gradul I s t înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
25 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

2

S pite* ul Judeţean da Urgents
„Mavromati" Botoşani

vITRARE-SESIRE
MR.

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati

„

Botoşani

S sr.M a rch im N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 5)7780
Model înregistrai la nr.19485/06JO5, A2619 Operator date cu caracter personal nr. 35248

DECLARAŢIE
a membrilor comitetului director, referitoare la conflictul de interese
L .9 5 ! 2006 conform prevederilor ari.. 178 alin (2) si art. 181 alin (9).
Numeie ei pronume,
Funcţia - C .D .......................................... f M

ţ A

.........

Adresa profesională

Locui de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati” E otosa ii str. Marchîan nr, 11
sectie/labaraîor/ serviciu/birou/compartiment, .. ......

W M . f i ................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)....
numărui de telefon (mobil)
adresa de e-mall

numărul de f a x .......,TTT............. .

t a A]

6

Subsemnatul /

............domiciliat/a în ,oc

,S...«JL*r-S...
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 nonguvemamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de

membru in comitetul director.

W W f)

Soţul/soţia, rudele ori afinii până ia gradul ai !V-!ea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese îa societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care sta b ilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul ia care s-a exercit funcţia de.
....membru in comitetul
director
’
ţ-P&frO
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul ai IV-iea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medica! sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia ¿e
membru in comitetul director..

-

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
membru in comitetul
director

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*> 1.^.1202-0

Semnătura

.

Subsemnatul/Subsemnata, Dr. BERCEA ŞTEFAN-TUDOR , având funcţia de MEDIC ŞEF SERVICIUL
DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE la SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ MAVROMATI ’BOTOŞANI,
’
cu domiciliul în jud. BOTOŞANI, loc.
BOTOŞANI,
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 şi membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
PFA
1.1. D R . B E R C E A Ş T E F A N - T U D O R
membru
1.2. A S O C I A Ţ I A P R I E T E N I I S P I T A L U L U I M A V R O M A T I

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1. nu deţin

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. M E M B R U A L C O L E G I U L U I M E D I C I L O R D I N R O M Â N I A
3.2. M E M B R U A L S I N D I C A T U L U I S O L I D A R I T A T E A S A N I T A R Ă
3.3. M E M B R U A L S O C I E T Ă Ţ I I R O M Â N E D E E P I D E M I O L O G I E
3.4. M E M B R U A L A S O C I A Ţ I E I P E N T R U P R E V E N I R E A Ş I C O N T R O L U L I N F E C Ţ I I L O R
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1. nu deţin

1

Spita'uJ Judetean de Urgenta

DECLARAJIE d e in t e r e s e

-'Euosarii

/.

/

\A

21

0

„

-

Subsemnatul/Subsemnata, BERCEA $TEFAN TUDOR avand functia de MEDIC $EF
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALA la
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI, CNP
domiciliul loc. BOTOSANI,
jud. BOTOSANI
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sail aefionar la societafi comerciale, comp anii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum §i membru in asociatii, func ladi sau alte organizatii neguvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
partilor sociale
Calitatea detinuta
sociale sau
- denumirea §i adresa §i/sau a actiunilor
de actiuni
1.1. ASOCIATIA PRIETENII SPITALULUI
membri
MAVROMATI

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societa{ilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
- denumirea §i adresa 2.1. ASOCIATIA PRIETENII SPITALULUI
OROM
pre^edinte
MAVROMATI

3. Calitatea de
3.1. MEMBRU
3.2. MEMBRU
3.3. MEMBRU

membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
AL SOCIETATII ROMANE DE EPIDEMIOLOGIE
AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
AL SINDICATULUI SOLIDARITATEA SANITARA

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:

1

5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumiiea §i adiesa

Institupa
contractanta:
denumirca^i
adiesa

Proceduraprin
caieafost
ineredinjat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarca
totalaa
contractului

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

So|/sotie.................

Rude de gradul I1*ale titularului

Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asociajii familiale/ Cabinete
irriividuale, cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societal civile
profesionale cu raspundene limitatacarc
desla§oara prolesia de avocat/ Qrganizajii
negu\/emamentale/ Fundatii/ Asociatii2)
1}Prin rude de gradul I se injelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sotul/sopa §i rudele de gradul I obfin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarable constitute act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
BERCEA ȘTEFAN TUDOR
Medic șef Serviciul de Supraveghere Prevenire și
Spitalul Județean
de Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale
la Mavromati Botoșani
CNP

, având funcţia
de Urgență
,

Loc. BOTOȘANI

, domiciliul

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1.ASOCIAȚIA PRIETENII SPITALULUI
membru
MAVROMATI

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. ASOCIAȚIA PRIETENII SPITALULUI
președinte
0 RON
MAVROMATI

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. MEMBRU AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE EPIDEMIOLOGIE
3.2. MEMBRU al COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
3.3. MEMBRU AL SINDICATULUI SOLIDARITATEA SANITARĂ
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. nu

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:
Instituţia
Procedura prin
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
contractantă:
care a fost
Tipul
Durata
încheierii
totală a
prenumele/denumirea şi adresa
denumirea şi
încredinţat
contractului
contractului
contractului
contractului
adresa
contractul
Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
14.06.2017
.....................................

Semnătura
……………………………….

2

Spitalul Judeţean de Uraentă
,jvtavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERES©
i r . / l g x i â j
“ï ï & r é A - W A < ? ^
Subsemnatul/Subsemnata,
de
Vâ&VlciL' ÇPL j 4 A f i _____ la
îfiV*Ui,'L J (/& 6r VJTa
domiciliul

CNP

, având funcţia
i / £6f f *94 h 4
4? I

K 0 Ç^ef Ç 4 ^ ?________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
L Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
l .I .
H /4 p A l G T & M i * > P / P 4-t v c o /
ô
fi u
A t $ r V 2& 0AI A ç I

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
_____________ - denumirea şi adresa - __________
k

PZt&TSM I

ţ ' v/^lo/h

O fc o F J

L VLU;

j

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
h ù ’K K R U

A-i
f^L

c o c- &
ul y I
aoCicr^AVK

Ai gr / t i

t\i ^

iZt> Aţ/ţ A//1
f \ [ Q (-6 G>( S

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
y

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
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
pænumele/deniimiiea şi acliesa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
care a fost
l

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie...............
/

Rude de gradul 111aletitularului
/
/

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu tăspunderc limitatăcane
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/Asociaţif]

f

__ ----- -

1' Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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

.. 1 L . ! . L .M . ! £ .

2

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

j epitaful Judeţean

de Uraant*
-M avrom ati" Botosan?

j

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)

Numele

Prenu meIe ...

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

.7. T.(/. A 0. ( a ...................................................

Funcţia
.... .........................................
Adresa profesionala - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.

Locul de muncă

</ u r u T k f c d A

M*lA?

Adresa
..........................................
Str........ ........................................... nr..... ............
Codul poştal ............. Localitatea , . / } . ? . $ ................................................
Numărul de telefon (serviciu) ....... .77........... . , numărul de telefon (acasă)
....... 07........... , numărul de telefon (mobiL)
, numărul de fax
........ 777........ , 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:
ix f 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)
|X| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
|2$l niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna
- )>r-/Jff&cSA

fBL&QVb

- Y v w ti

itf Civivi '' ‘¿Pe7A/”' ”’
(Denumirea societăţii)

i

t h.vt'ittPM h*

3.Altă/aIte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
(_! niciuna
9o-i t i ^€$5 fr<sn\/i74'ni

*>Pt

i vh
lN A^ T

(Denumirea societăţii)

j

(Natura activităţii)

(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.
B)Interese ale soţuIui/soţlei
^A
Numele şl prenumele .... ...^Vf.ty$r£f.4-rA.7..V..(^
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
iirr niciuna

(Denumirea societăţii ......................................)
(deţinere ce acţiuni)

(Natura participării financiare)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna

‘J I ’ i ’H i n . ’ J
(Denumirea societăţii)

I

bă

w
(Natura activităţii)

3.Altă/aIte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|^| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
___
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna
9

*

*

(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
|&| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

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

(Denumirea societăţii)

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

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

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

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

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
|*| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|^| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu

3

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|2$l 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 ....
.C.'$ A ....... .T.
Î 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.

Daca

? * . 1(. ?o/¿

Semnătura

