
Spitalul Judetean  de Urgenta j 
„M a vro m sti"  Botosani S

DECLARATIE DE INTERESE

1RARE-IESIBE
"  A .  "

Subsemnatul/Subsemnata, (j? ' & £ / ■ &  O & fo A r fC A r  , avand functia _ /
de , ^ / C -  e c o & b o la A / ' f d C /  ?/uT£J77<p ,

-------------------------------------  ------------ —  ■ - - —  - '—  - 7 3

cunoscand prevederile art. 292 din fcodul penal privind faisul in declarafii, declar pe propria raspundere:

l l  Asoipiat sau acdooar lasocietSfi comerctale, eompanii/societati Rationale, instatwJil de crMit,‘grupuri de 
r interes economic. r>recum si memhru in asorfa fund , ii sun alte o aniza n« uvernnmentflle;

Unitatea
-  denumirea §i adresa •

U .

j Nr.de parti 
sociale sau 

1 de actiuni

Valoarea totals a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

1 -  ............. 1 ............

regulor autonome, ale cotnpa^iSor/sodefg^lor nationale, ale inststutiHor de cre#i, ale ; 
economic, ale asociatiflor san font^ * " |f or! ale altororg guvernamentale:

»r de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -

2.1......

Valoarea beneficiilor

.........  .. .............. ............. __ li/saiisindieale / ■_,
3.L ..... ,Mo7y£p  ̂ Scr //tF%/77&

15/ 6 0 L /  n  & t A~  f o o t - /  'C  t r

-

4. Calitatea de membra in  organele de conducere, administrare $i control, rctribuite sau neretribuitc,
d e j i l lP ta  in  o a A n i l  fasniaHo. Jc-

4.1......

5. Contracte, inclasiv cele de aslsten{S juridlca, consultants juridica, consultants si civile, objimite ori aflate 
fin derulare In timpolexerritgrii functiilor, mandatelor sau demnita^lof publicc finanfate de la biigetu! de 
stat, local $1 din fonduiri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul cstc

5.1 B en efidarddbccn lrartnum ek fcd tu tia Pioceduraprin T p i D ata D m ata Valoarea
pm um ek/<fcm eiirea si adresa oontiaclanta: c a re a & t , conm dului incheierii ecntractului totaiaa

1



denum ircaa
adresa

mcredinjat
contractu]

oontractuU onntractului

T itu lar................

——- 7

Sctfsotie.................. 1 '

'

Rude de gradul l11 atetM arului /

Sorietfii oom oriak/Petsoanafizis^ 
a C o ri^ 'A s x ia tn  faniiliale/ Gahmete 
mdK-iduah cabinete asodate, sodetali 
dvilejK ofesK X Klesausodet^idvile

/
/

•

profesicnale curaspundeelim itaia care
JW dc HVGCfll/ Q ^ n K 3 |ll

1 neguvanam ertalc' Rm datii/ A aodatifJ 1

!) Prin rude de gradul I se inpdege paring pe linie ascendents si copii pe linie descendentS.
2) Se vor declare numele, denunairea §i adresa beneficiaiului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declare contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarentul impreunS cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indifferent de modul de dob&ndire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexact!tatea sau 
caracterul incomplet al datelor uicntionate.

Data completarii Semnatura

......
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model inregistrat la nr. 1 9 4 8 9 /0 6 /0 5  /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul Judetean de U r g e n t  
„M avrom ati"  Botosani

D E C LA R A TIE#
a sefilor de sectie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele............... : .......... ..............................................................

F u n c t ia Z ^ ^ t .  C <^^C l!!^??S etra /com partim entu l....... & / . & & & / . „ . ^  ̂  _
3 o / s  &

Adresa profesionala

Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta„Mavromati”  Botosani seetie/laborator/ 

s e rv ic lu /b iro u /c o m p a rtim e n t.^ .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ .. . ,n~ str,PlM1rchian nr. ...........................

Subsemnatut / tS 4-//'/H lO  C4 4 f 7& /-W C A -

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care 
stabilesc relatii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu de|in parti sociale, actiuni sau 
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990. republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

b) So^ul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin funcfia de membru Tn 
comitetul director, sef de secfie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, 
inclusiv de natura administrativa, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.

Nu ma aflu in alte situa^ii decat cele prevazute la lit. a) si b) Tn care sau sojul/sotia, rudele ori 
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea influenta 
Tndeplinirea cu obiectivitate a funcfiei de manager.

Dau prezenta declarafie cunoscSnd dispozitiile art. 326 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data ...... Semnatura



S p ita lu l J u d e te a n  de  U rg e n ta  
„M a v ro m a t i"  B o to sa m

INTRARE-IESIRE fcC&O
, C ^ > E CLARATIE DE interese

^fiilsgit o a^fti/Subsemnata, , & O C/tQW Ŝ)/ - / f H ,
de MQ!>ic  s&r szoT/̂ ~N'Â er\2, sp g tM  ^ ^ v ^ m r r  *

domiciliul 'B o 7 P S  4~V/ j

avand functia

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1. 1 .

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

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ....... <2q L £ < S / U L -  f t > o 7 o S 4 - t f / ~

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului p o l i t i c ___________________
4.1.

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

Institutia
9

contractanta;
Proceduraprin

careafcst
Tipul

contractului
Data

incheiaii
Durata

contractului
Valoarea 
totala a

1



denum iteasi
adresa

mcredintat
conttactul

contractului caTtractulii

T itular....................

Sot/sotie....................j »

/
R udedegtadull11 aletitulamhii

_________________ 1

/

Societati co m aciad  Pa^»ana fizica 
autcdzat^A sodatiilkniM ^C bbirxte

5

individual^ cabined asodate^ societati 
civile profesimale sau societati civile 
profesionale cu rap u n d ae  limitala care 
desfisoaiaprofesia de avocat/ Qganizalii 
negpvemamentale/ Fundalii/ A sodadi2)

//

______________

Prin rude de gradu lIse intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

03O2QOJ2D
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I V l  =22335-3 Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

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

Subsemnatul / a:........Q ff.9 9 9 .9 if9 .....domiciliat/a Tn locQ >9ZQ ^.9f)?/

judetul & Q T ^ A * / j

Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta„Mavromati” Botosani sectie/laberater/

— . te j t& fz L .. . ....................  .......  / str. . Marchian nr. 11...........................
Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa) 

numarul de telefon (mobil) numarul de fax

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care 
stabilesc relatii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu detin parti sociale, actiuni sau 
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn 
comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, 
inclusiv de natura administrative, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.

Nu ma aflu in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori 
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea influenta 
Tndeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 326 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data ......./ .......i.9r9.PP Sem natura



Subsemnatiil/Subsemnata, .
de —¿XUfiJ/C sfóf

DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalu! Judeţean de Urgentă  
„M avro m ati"  Botoşani

TŞARE-IEŞiRE
; KIR

(/> & /-/ A ~//O  C / t £ n & j ' ' A - H , având funcţia\ y>
______  ia a / i i j f o f o  <?t 'Jœ /c & à ç ? .

, domiciliul

9

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale* comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de 
aţii sau alte organizaţii nes uverrtan

credit, grupuri de 
lentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută»

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

___________________________ s

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută> Valoarea beneficiilor

2.1.......  ...................

---------------- ---------------------------------------------------------
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale ,
3 .i ......  ^  cLoCecjiif UXecùo/an / t

U /

"""" i

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar maţoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul d e  contract numele;, Instituţia

5
Procedura p in Tipul D ata D urata Valoarea

praTum de/denum irea şi adresa contractantă: care a  fost contractului încheierii contractului totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

T itular......................

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

/
Rude de gradul I ale titularului

Societăţi com erciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii iirmiliale/Cabinete 
individuale^ cabinete asociate^ societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desiăşoată profesia de avocat/ Organizaţii 
ncguvem am entale/ Finxlatii/ Asociatii2>

]) 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

/ 6 o &  3 .0  / Ş

2



■EPw S st'- î- Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M arch ianN r.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812, fax .0231 517780  

s . . , 7 r r  7 ^ 7 -------------Operator date cu caracter f - Ţ '—" 1--
Splt®Iwl Judeţean de Urgentă

,Mavromati" Botoşani

W / ^ E S I R E

... .^ L U N A  ï J anc/.L ‘ Zkn.
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 / ^ ...G A A fA A P ..... ......domiciliat/a în loc

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment, ......................... / str. . Marchlan nr. 11...............................

Numărul de telefon (seiviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă) 
numărul de telefon (mobil) număjul de fax
adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlcluna 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-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al iV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

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

Data /£..*<2.372019 Semnătura



Spitalui Judetean de Urgenta
,,M a v ro m a ti"  Botosani

DECLARATIE DE INTEREST
R E J E S IfJ E

Il0\ I INA ^

Subsemnatul/Subsemnata, G  £  Q , avand functia
de / 7 £ r 4 / C  S t r F _________  la h f W ^ £ V ~  _____________  ,

domiciliul f i o f  ® 5 S tfY /

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

-  ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- -------------------- ---- --------------— ----
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

$i/sau a actiunilor
---------------- _

2. Calitatea de membru m organele de conducere, administrare $i control ale societajilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
denumirea §i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-1...... r n / L g g / Z j / -  r f g j / C / A ? ^

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, ob|inute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori mcheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numde, 
preojmd&^dgiumiiea $i adresa

Institutia
contractanta;

Procedumprin
caieafost

Tipul
contractului

Data
mcheiedi

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denumirea^i
adresa

incredintat
contractul

contiactului contiactului

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

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

Rude de gradul I1} ale titulaiului

Societati comendale/ Persoana fizica 
autorizaia/Asociafii taiiilialdCabinete 
irdividuale,cabineteasociate, societati 
civile profesionale sau societati dvile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa^oara profesia de avocat/ Qrganizatii 
n6fflvemamenlal^Rinda|ii/Asocialif

1} Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sopil/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

/^r-cor Oof'S
Semnatura

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Dr.Galiano C Carmen-Anca , având funcţia  

de Medic sef la Spitalul Judetean de Urganta ,,Mavromati” Botosani , 

CNP   , domiciliul Botosani 

 , 

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

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/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 neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

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

3.1…... 

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

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) 

      

 
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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 

5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

29/05/2017 ……………………………….  

 



CLARATIE DE INTERESE9

Subsemnatul/Subsemnata, Q  /- j Â -A /Q  /fV/ O ^  ţ având funcţia
de Mfe&rC. 5 1p  5&C//6T la ftP. J V /\  ̂ M/fM/IoMAT/ \_____________* ,

domiciliul C:C/f-A//_____________ ________________________

cunoscând prevederile art. 2^2 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

r SP% Uiv « f " nBdotoUsra9ntntâ 
'n t r a r e - 'E s ir ^ ^

. t y f â /  7i ^ 4 unaC-^ n .,,D

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

Unitatea
denum irea si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

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

Unitatea
-  denumirea si adresa r

2.1....xM & Z & Q M - CesNSHă L

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

sinh tcA-TVL Pieh/'alom,

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
penumdedenumiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caieafbst

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumiiea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

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 lăspunderc limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat/ Ggpnizajii 
neguvemamentale' Fundaţii/ Asociaţii2*

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

IZ  o ?  z o f C ....

Semnătura

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
_____ ____rafchian NfakfcitSdld Fiscal 455 7951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
SpitaMavroma0t?' Botoşani

i T . f V Q 1/7/p  DECLARAŢIE DE INTERESE
(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)

Pre n u m e Ie .... lyrr.............................
Funcţia . . ¿ 1 . . . . P . Î 7 . f Z . . . i.fe.............................
Adresa profesională - Spitalul Judeteanjte Urgenta ,,Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă .................
Adresa . .....rVL/>... .. ̂ Q^UQ.S..
Str................................................. nr. ..r.......
Codul poştal.............Localitatea ...C^oZZPS/frkxc'...............................................
Numărul de telefon (serviciu) .....................  . , riumăruU__de telefon (acasă)

, numărul de telefon (mobil) numărul de fax
..................... , adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)
2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)
U  niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 
niciuna

(Denumirea societăţii)
2.3.Altele 
M> niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
]p\ niciuna

(Denumirea societăţii) 

1
(Natura activităţii)



4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: w 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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:
|x| nici una

B)Interese ale soţului^soţiei ,
Numele şi prenumele .. f\aJ3QtfrsI.U.

(Denumirea societăţii ..................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de 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) 

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
[X] niciuna

(Denumirea societăţii)
2.3.Altele

niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3,Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
\ti\ 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

2



(Denumirea societăţii..................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)
i p mciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
| V]) niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 

niciuna\yb

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

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 
|)0 niciuna

(Denumirea societăţii)
2.5.Intervenţie/intervenţii 
0| niciuna

f i

(Natura activităţii de consiliere)
punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare

(Denumirea societăţii)
2.6.Altele

f i
niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
| A  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:

(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 ’ .. QtiM ty.e-A.r.. t.tt.O -A.......
/
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.

Data U - 9 1 . 2 9 J 1 Semnătura


