
DECLARAŢIE DE INTERESE
spitalul Ju d eţ  

„M avrom e

ÜMTRARt. .L w/î „ a  <pf^y
Subsemnata SOPTICA MARIA-LUMINITA având funcţia de medic coordonator ii

STATIEI DE HEMODIALIZA Marchian nr.ll,al Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati”Botosani

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele:

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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
11 -----

-

-

-
___________ __ »-----------

-
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 C a / / * - — C x 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 ........-

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

Procedura prin Tipul Data Durata5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Vâoaiea

1



prenumele/der u imirea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa

care a lost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

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

- - - - - -

Soţ/soţie..................
- - - - - -

Rude de gradul I1, ale titularului
- - - - - -

Societăţi comerciale Persoană fizică 
autorizată'' Asociaţii iamiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvile profesionale sau societăţi civile 
profesionale a i răspundere limitată care 
desfaşoarăproiesiade avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

- - - - - -

I} Prin rude de gradul Ise  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 

13.05.2021

Semnătura
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^ •¿ 5  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06/  OS /  2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D E C L A R A Ţ IE

Spita 'uI J udetean de Urgente 
„M avrom ati" Botoşani

injrare-iesire .

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art. 185 alin.(15)

Numele si prenumete. . . f ..... _

Funcţia.... ........................................sectia/compartimentui........ l l W * » ’

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment, .... { r l f u k , Q . f l 7 . . / str. . Marchian nr. 11............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. numărul de telefon (acasă)............................................

Subsemnatul / a î îA m id lia t /a  în loc.,

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 ia 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 Semnătura



Spitalul Judeţean  de Urgentă  
„M avrom atl" Botoşani

IN TR A R E-lESSR Ej 
»MM. Z.I.LUNÂ I.aM  

DECLARAŢIE DE INTERESEj

Subscmnatul/Subsemnata, l~JĂ3Xj K) /  ( / f  , având funcţia
de f e  a i  Q M J 11 .1 ;' E la I  r M- - •,
CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii net*uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -î

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea 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 uvernamentale: __________ ______

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

2. 1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

t
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 ....... ...................  _  ___ K ________ A ,

i i) uzelû ú i cSl_$j \â _ ¿ - f r v y v  /V- ai ¡

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea artidului olitic
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, 
prmrm do'darum irea şi adresa

instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
contractantă; care a  fost contractului mdrderii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soi/sotie...............

Rude de gradul f* a b  titularului

Societăţi ccraadale' Pasoană fizică 
autorizată^ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asodate^ societăţi 
avUeproieaonale sau societăţi civile 
profeskxrab cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
n£guv'anamaTtalei Fundaţii/ Asociaţi?

]) 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 
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 ai datelor menţionare.

Data completării Semnătura
?  9. '

2



IV II s » - «  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19489 /  06 /  05/2019 Operator date cu caracter personal tir. 35268

,NTRARE-lESiRt

D E C L A R A Ţ IE
a ş e filo r de secţie, de laborator, de servic iu  m edical referitoare la conflictu l de interese

L .9 5 /2 0 0 6  Art. 178 a lin  (2) conform  a rt.185  a lin .(15)

N um ele  si p renum e le ... 4 ^ ^ . ^ ...... , -
Funcţia ......  ...... ............ sec tia /com partim en tu l........

Ceo HM/fvBJL
A dresa profesională

Locui de  m uncă Spitalu l Judeţean  de  U i$en ta„M avro m ati"  B otoşani sectie /laborator/
se rv ic iu /b irou /com partim ent, ., ' H I L & . .T T rr:....... /  str. . M archian nr. 11 ....................................

N um ăru l de te le fon  (servic iu) 0231 518812, num ăru l de te lefon (a c a s ă ) .................................................. .
num ăru l de te le fon (m obil) numărul« de fax  ...................................................
adresa de e-m ail

S ubsem natu l L ..dom icilia t/a  în
ju d e ţu l....(kQ XQ fM A) /

D e c la r prin prezenta, pe propria  răspundere , că  nu m ă aflu în  niciuna d in tre  s itua ţiile  de conflict 
de interese de mai jos:

a ) Nu deţin  părţi socia le, acţiun i sau in terese la socie tă ţi reg lem entate de Legea nr. 31/1990, 
republica tă , cu m odificările  ş i com ple tările  u lterioare, ori organiza ţii nonguvernam enta le  care 
stab ilesc  relaţii cu caracter patrim onial cu spita lu l la care s-a exercit funcţia  de m anager.

S o ţu l/soţia , rudele ori afin ii până la g radu l a l IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale , acţiun i sau 
in te rese  la societăţi reg lem enta te  de Legea nr. 31 /1990. republicată, cu m odificările  şl 
com p le tă rile  ulterioare, ori organizaţii nonguvernam enta le  care s tab ilesc relaţii cu caracter 
patrim onial cu spita lu l la care s-a exerc it funcţia  de manager.

b) Soţu l/soţia , rudele ori a fin ii până la gradul al IV -lea inclusiv nu deţin funcţia  de m em bru în 
com ite tu l d irector, şe f de secţie , labora tor sau servic iu  m edical sau a unei a lte func ţii de conducere, 
inc lus iv  de natură adm in istra tivă, în cadru l sp ita lu lu i la care la care exercit funcţia  de m anager.

Nu m a a flu  in a lte  s itua ţii decât cele prevăzute  la lit. a) şi b) în care sau soţu l/soţia , rudele ori 
a fin ii până la gradul al IV-lea inclusiv au un in teres de natură patrim on ia lă  care a r putea influenţa 
îndep lin irea  cu ob iectiv ita te  a funcţie i de m anager.

Dau p rezenta  declara ţie  cunoscând d ispoziţiile  art. 326 din Codul penal re feritoare la infracţiunea 
de fa ls  în declara ţii.

Mă anga jez să  declar im ediat o rice  m odificare apărută  în  legătură cu ce le  m enţionate m ai sus.

Data l l j O Î . L . Î Ê . P Sem nătura



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489 /  06 /  05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul J u ü - . i i i ' f .  j de Uri .ntâ 
«M avrom ati" Botoşani

ÎNTRARE-IESIREho
D E C L A R A Ţ IE

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

Subsemnatul / .... ..................................................... domiciliat/a în lo c . . .^ ? T ^ ? ^ f^

judeţul ^

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-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 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 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 'Â ..Î).? 1/2019 Semnătura



DECLARATIE DE INTERESE*

Spltaiul Judetean d# u r 
»Mavromati" Botos^}

,IN T R A R P _ j£

Subsemnatul/Subsemnata, /VWVPLJ-/L-- LoMV\Ti , avand functia
de UQ(; QcvkN; via > T-fl T i fr- f 1 ^ 0  E>M L> * A i  /° M ^

5
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat $au acfionar la societal! comerciale, conipanii/societati nationale, insritutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, tunc atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinutai

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1......

2. Calitatea de niembru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institute I or de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_______ ____________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinutaj Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de niernhru hi  cadrul asociatiilor profesionaje si/sau sindicale
3.1 ....

4. Calitatea de inembru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
derinute in cadrul partidelor politice, finnctia detn uta si denumirea partidului politic __
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice Fmantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar ma j oritar/minoritar: ___  __
5.1 Beneficiarul de contract numelê Institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdodenumhea si adresa contradanta: cate a lost contradului incheierii conlractukii totalaa

1



daium ireasi
3

adresa
mcredintat
cG H dactul

conlractului contractuhri

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

Sot/sode....................
> 3

Rude de gradul I 11 ale titularukri

Societati com adale/ Persoana fizica 
autarizata/ Asodatii famfliale' Cabinete

3

individuate, cabinete asodate, sodetati 
dvileprofesionale sau sodetad civile 
piofesionalccuraspuixlete limitatacaie 
desfasoaraptofesia de avocat/ Ggsnizadi 
neguvemamentald Fundadi/ A sodadf}

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

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

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

Data completarii Semnatura

2



DECLARATIE DE INTER9

Subsemnatul/Subsemnata,
de fMfiVtc-_______ I ---------------------- ;----------a ----------------------------la nvW^jnWi'

domiciliul

, avand functia
___________ 5

5
eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum gi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:___________

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a 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 oh ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

1. Calitatea de, Membru ip^cadrul asociatiilor profesionple gi/sau sindicale r\
...u-U w T^\ [■; CM k O LA

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants 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

5.1 Benefidarul de contract numde, Institutia Procedure prin Tipul Data Dumta Valoarea
prenumelddenumirea si adresa contiactanla: careafost contractului mcheierii contractului totalaa

1



denumiieasi
adtesa

incredintat
contractul

contractului contractului

Titulai-.................

Sot/scde.................

Rude de gradul I11 ale titularuku

Sodetati comerdald Persoana fizica 
autorizata7 Asodadi familiale/Cabinete 
individual̂  cabindeasodate, scrietati 
dvileprofesionale sau sodetati dvile 
profesionale cu raspundete limitata caie 
desfasoara profesia de avocat/ Gganizatii 
neguvemamentald Fundatii/ Asociatii2)

/
//

7
1} Prin rude de gradul I  se mtelege 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 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 si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

1$. J2d | 7

2


