'i-cjótean de U ra e n ta
' • " " » r a í " Botosan?

TRARE-IESIRE
DECLARAŢIE DE INTERESE
¡

Subsemnatul/,Subsemnata,

y fu A c í
7

'

,_____

\k c J (

de Vytu-Ct>w

.

, având funcţia

XWM-tţ

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, j recum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or aniza îl neuvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si adresa si/sau a acţiunilor
de acţiuni
1.1......
\
\
7

\
\

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 girupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oruanuntii ucu uvernamentale:

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

p

,

, .

£

. r-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea rtidului p o l i t i c ____________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridica, 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 cn capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefickuldeoonîractnumâe,
fa^ituţia
Procedura prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumde/denumirea à adresa
contractantă
caieafost
contractului
antractului
încheierii
1

denumireaá>
adresa

încredinţat
•>
contractul

centratului

contractului

Titular......... ......------\

Sol/soţie................

Rude de gradul f ale titularului

Societăţioomaoale' Pasoană fizică
autcrizsi^AsodatiifamM
dividíale, cabineteasociate, societăţi
dvflepraferionale sau societăţi civile
profesiaiale curăspunderelimitatăcaic
desfasoarăprofeâade avocat/ Organizaţii
■líale' Fundaţii/
Asociaţii^
V_______________
—
--------1

/

^ Prin rude de gradul 1 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 al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

ll:Q £ ih M .....

2

[

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod F iscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrat la nr, 19489 / 06 /0 5 /2 0 1 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

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)

Numele si prenumele........................................................... ^ ............... .......

F u n c ţ i ^ ^ ^ . r . C i l & ^ ^ . . . J j ^ ....O'ÎR'i....
Adresa profesională
Locul de muncă Spitaiul Judeţean d e , Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/
serviciu/birou/compartiment,

............................... / str. . Marchian nr. 11......... 1..................

Numărul de telefon (serviciu) 023131.3812, numărul de telefon (acasă)..........................................

Subsemnatul / a:.....I f m

.

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 spitaiul 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 ai 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

Sp italu l Ju d e ţ e a n de U rg en tă
„ M a v r o m a ti" Bo to şan i

NTRARE-IESIRE
NR. m

D E C L A R A Ţ9 I E D E I N T E R E S E

Subsemnatul/Subsemnata, ^
de
(\ k U Â i» jU f ÍJUMX

/ M'
la

.

n
ÍM

_

j,

p j^ ¡x
,j

iU p

, având funcţia
,

iliul n i i t Æ r
domiciliul

CNP

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 ne guvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1.1......
*

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţiilor comerciale, ale
rejpilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi-opurilor de interes
economic, d e asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizata ncguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.......
/
/
9

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
,
3.1...... I K J k k i
IU , i u >ii hi&KuL
A u i^ A ;fv/U? cĂ i Kt
_
/
-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţin ţttăsi 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 Baidkâaiiûdeoanlractnijrnde,
ptm imdeydentmirea şi adresa

Instituţia
contractantă

Procedura prin
caieafbst

1

lipul

Data

contractului

încheiem

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

detumireaşi
adresa

încredinţai
contractul

contrarului

contractului

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

Sot/sode..................

Rude de gradul?' aletitularului

Societăţi cotnadab' Ptaoană fizică
autorizatăAsociaţii
■> iknitiafe'Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvileprofesionale sau societăţi dvile
profesorale cu îăspundae limitatăcare
desfesoarăprofesăade avocat/Organizaţii
ix.vuw nameriale' Fundaţii/ Asociaţi?

^ 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

i(±;Q& / l a l o

2

IVI!

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 f 06 f 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Sp italu l Ju d e ţe a n de U rg en tă
,,M a v ro m a ti" Bo to şan i

JNTRARE-IESÎRE
■NR.Î

V lO L

C ţ

U N A U ....A N U

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

Numele si p r e n u m e l e . . . . .........
Funcţia .fr> fii^....^...A rY ÎfV ^..s e c tia /c o m p a rtim e n tu l.

Adresa profesională
Locul de

muncă

Spitalijl Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani şectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment,

........................./ str. . Marchian nr.

^

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

de

telefon

(mobil)

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

numărul

de

fax

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

adresa de e -m a il..................................................................................

Subsemnatul

/

a

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

în

lo c ....( ^ Î^ .^ ^

ju d e t u l. & K ^ . . . .
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mâ 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 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

^

I

e Uf'gtentâ
vJv v i i
P „ M a v r o m a t i" B o to n aani

C r o i t a II l l J u d e t ^ â H

IN T R A R Ç - lE S ij'E

m ¿
DECLARAŢIE DE INTERESE:
/ / Aj
_____f r O X X ___________ _______ , având funcţia
”
la
{ uaa c£*- ¿h . \Ajb J m # 0\q ( X h.' flXv&UM
,

Subsemnatul/Subsemnata,
de
X .( X x
X

domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
til^ A ^ ^|aţ> şp |i^^ţîo n ar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
itiwres^cditoraic, precuni şi m em bru în asociaţii, fuiic aţii sad alte organizaţii neguvernam entale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
Calitatea deţinută
părţilor sociale
i
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......
^

X
x
X

2. C alitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g ru p ărilo r de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale alto r organizaţii neguvernam entale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
»
- denumirea si adresa 2.1.......
x
x

X
3.1......

Au-Cu-Uu.

h
O^L-dSii uA a
Í~\ áJ j ? Í u . <Á»J /lU uX u (jJL\

\k ^ iu X x i

/\A m (^^í !¡Ía

_______________________

/

^ . ('¡ílitMi-a tle^memhiii ¡n;nrji;infk'.(lt‘ coijnilet're;

_________________________________________ ___

şi rontT D l.ri'trlbiiU - ' 'ilu neit'tíÜMiife.

5. C ontracte, inclusiv
aci
în derulare în timpul exercitări funcţiilor, maii datelor sau diîmnităţilor publice fina nţate de la bugetul de
stat, local si diir fonduri externe ori încheiate cu societăţi contierciâie cü capital de st at sau unde statul esté
*
acţionar ma loritar/minoritar:
‘
5.1 Beneficiarul dc contract numde,
Instituţia
Valoarea
Proceduraprin
Tipul
Dala
Durata
pieninudedauimiiea şi adresa
contractantă:
caieafost
contractului
mchdaii
totalăa
contractului
c

p

I p

H p

« t p n t ă

i i i r i H

i f '5

1' r n

n

c i i l t a n

t ă

i i i

i i 1t a n

t a

c i

\

V

'

\ '

p i i

'

T

<«i'. '

V

«• - - .

|T'>' V ' '

. 1

1

t.

7

’

’ "*• >

'

-V .

'V .;V

P

”.j •

'

denum irea şi

încredinţat

adresa

co n tactu l

contactului

contactului
>

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

Sot/sode......................
i î

/

R ude d e gradul I 11ale titularului
/

/

/

Societăţi com erciale/ P aso an ă fizică
autorizată/ A sociaţii fam iliale/ C abinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu râsp u n d ae lim itată cate
desfăşoară pir tfe ia d e avocat/ O rgtnizaţii
n eg u v an am en tak / Fundaţii/ A sociaţi?

'' 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

AVot-taft.....

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

V r '*'■

StrMarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jăx .0231 517780
itxâl8-Operator date ca caracter personal nr. 35268
®P,ţaJyl Judeţean de Urgentă
„Mevromati" Botoşani

S p italul J u d e ţe a n de U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B otoşani

J B S 2 S *

INTRARE.IESIRE ^
ZI

//L U N A ^ A N g //^

i

DECLARAŢIE
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 / a:

'JftfClb

HiVcL

domiciliat/a în loc.

Adresa profesională
Locul

de

muncă

SpitalţiL Judeţean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment...... ................................................../ str. . Marchian nr. 11.......... .....................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518612, numărul de telefon (a c a s ă ).............................................. ,
numărul

de

telefon

(mobil) ...............................,

numărul

de

fax

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

adresa de e -m a il......................................................................................
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 nonguvernamentafe 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

......./ .......72019

Ik-ok-lOi*!

Semnătura

S pit3lul Judetean
Ut‘$<§nt&
„M a v ro m a ii" Botosahi

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de AU-Cobjt (-J
CNP

[ fi± c it

1a
, domiciliul

b W c l

;yu U

/W

______

Jk I'kjUdLo

, a v a n d functia

Au>(AoCt>2uT h ,'

,

W
»

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

-

----------- -------- ----------------------------------*--------------------— - —

—

----------- -----------------------------------------------------

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societati Rationale, institute de credit, grupurl de
Unitatea
- denum irea §i adresa -

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
§i/sau a actiuni lor

1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor Rationale, ale institufiilor de credit, ale grupiirilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafij neguvernam entale;____________________
Unitatea
- denum irea $i adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3 .1 .......

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 asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate
in derulare Tn timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele.
prenumeledenumirea $i adresa

Institutia
oontractanta:

Procedure prin
careafost

1

Tipul
corrlractului

Data
incheierii

Durata
contractuhi

Valoarea
totalaa

denumirea §i
adresa

Dicredintat
contractul

contractuhi

contractului

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

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

Rude de gradul Ilj ale titulamlui

Societal comerciale/ Persoana fizica
autonzata/Asodadi familialdCabinete
individual^ cabineteasodate, sodetati
civile profeaonale sau sodetati civile
pofesimale cu raspundere limitata cans
desfa^oara profesia de avocat/ Qrgsnizadi
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodati?
]) Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

//1/( W)U

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

MEDIC SEF SECTIE

TINCA AUREL
SPITALUL
JUDETEAN
la MAVROMATI BOTOSANI

DE

, având funcţia
URGENTA
,

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:
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, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...
1. Membru – Sindicatul Medicilor Specialisti Botosani
2. Membru – Colediul Medicilor
3. Membru – Consiliul de disciplina de pe langa Consiliul Judetean al Colediului Medicilor
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, 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:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Instituţia
Procedura prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
1

prenumele/denumirea şi adresa

contractantă:
denumirea şi
adresa

care a fost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totală a
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)
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

Semnătura

08.06.2017

Dr. TINCA AUREL

2

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

Unitatea
- denumirea si adresa

Calitatea detmută

Unitatea
- denumirea si adresa

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea detmută

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilor

ofU

wuaHM?»

.' g
ifíé $

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanta juridică, consultantă si civile, obţinute ori aflate
stat, local şi din fonduri externe o ii încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
acjîdjnăr majoritar/minoritar:
Instituţia

contractantă

Procedura prin
care a fost

1

Tipul

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

încredinţat
contractul

denumirea şi
adresa
Titular...................

contractului

contractului

/

/
/
/

/

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

///
Rude de gradul

/
Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/ Asodaţii familiale' Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvileproiesonale sau societăţi dvfle
profesionale cu răspundere limitată caie
desfăşoară profesia de avocat/ Otoanizatii
n ^em am en td e'R m d afi/A so âalif

/
/

ale titularului

/

/

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Şe 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
K M

Semnătura

'to tQ
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Spitalul Judeţean de Urgenta f,Mavromati Botoşani

Sir. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a x p H l 5 1 7 7 8 0 7 '/ 7 ^ / 7 7 ^ 7 7 :Tn t2

1Spui''»-»'. Judatean de Uryanta

J

„ M a v r o m a t i" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE INTERESe

ÎN T R A B E -rJE S i
i

cj ^ iyc

(Model Qr d. M. S. 632/200f l ^
na ... .a n J L
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)
N u m e le ____ T / a /C/J-'T'
Prenum ele
Funcţia
Adresa profesională - SrfÎtaJul Judeteam de Urgenta „M avro m a ti" Botoşani.
Locul de muncă .¡tjm .../M l...,0/197/2$.^4u..... CrH-.
Adresa ..
.. /k t............. IhdJkf& V£..............
S tr ....................................................
Codul p o ş t a l................Localitatea
Num ărul de telefon (serviciu) .......
numărul de telefon (acasă)
.......................... , num ărul de telefon (m obil)
, numărul de fax
.........................., adresa de e - m a il..............................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor com erciale producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicam ente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
|^l| niciuna

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

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o rem unerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau perm anentă/perm anente (LD) (contract de
muncă cu rem unerare regulată)
|^S| niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de form are
niciuna

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de form are)

2.3.A ltele
\/ţ\ niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

3.A ltă/alte legătură/legături (fără rem unerare) (FR)
|^| niciuna

(Denum irea societăţii)

1

(Natura activităţii)

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

B)lnterese ale soţuluj/sptiei

u , , ,.

? ,

Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
[£| niciuna

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

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau perm anentă/perm anente (LD) (contract de
muncă cu rem unerare regulată)
| XI niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

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

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|£| niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără rem unerare) (FR)
\j£\ niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, im port 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)
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor com erciale producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile m enţionate mai sus:
|£| niciuna
2

a

(Denumirea so c ie tă ţii............................................. )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o rem unerare personală
2.1.Legătură/legături durabllă/durabile sau perm anentă/perm anente (LD) (contract de
muncă cu rem unerare regulată)
|Kj niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau perm anente)

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

(Denum irea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

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

(Denum irea societăţii)

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

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

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de form are
|^| niciuna

(Denum irea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de form are)

2.6.Altele
|£| niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

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

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi com erciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, im port în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale^societăţilor com erciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

reprezentanţele din ţară ale societăţilor com erciale producătoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul ur
ăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

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

Subsemnatul/Subsemnata

I f E Q E Z M M L ..'..

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 enum erate mai sus.
Mă angajez să declar im ediat orice m odificare apărută în legătură cu cele menţionate
mai sus.

Sem nătura .
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Spitalul Judeţean de Urgentă
P „Mavromati" Botosan»

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatui/Subsemoata, , . __ i f h J O ^ r
de KJUL®ke h f
laftUtoLf _ la
CNP

,

fa jfâ c t

IN T R A R Ş -lc o lH fc

1/

^

, având funcţia

iu Jl \Jjţjj<oVv)[)Q W iTtf

, 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:__________
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea si adresa
si/sau a acţiunilor
de acţiuni
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
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea si adresa
2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1
aJ xu

V

nnf

■/
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, fungţia- 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
5.1 Beneficiarul de contract numde,
prenumdddoTumirea şi adresa

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gjadul Iualetitularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale^ cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspunderelimitată care
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamenîale/ Fundaţii/Asodadi2)
1] Prin m de 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

...Ik.y.LM'S....

2

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI
Spitalul Judeţean da Urgentă
„M a v ro m a ti" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006) !

tIEŞIRE

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personaluttircufuncr '
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele........... ...........................................................
Prenumele .......... ,

C

C^UsL/J.

P

........

\J.
Uxk

Fu nc ţia .....
......
Adresa profesională - Spitqldl Judeţean de Urgenta^,,Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă«.h .W.L.
!
.
.^
Adresa ....... . r»
■ ■ •Mfiri'ii’r •'n r r-r
.........
Str............................................... .. nr
Codul poştal............. Localitatea .
...........
Numărul de telefon (serviciu)
/,..niimaruL de telefon (acasă)
numărul de fax
..................... , numărul de telefon (mobil)
..................... , adresa de e-m ail........................
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

f

ftUu

Q.r.ji.tl.f..L

Hl'h-i

(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)
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

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

(Denumirea societăţii)

1

(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 soţului/soţiei
Numele şi prenumele..............................................
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

(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)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.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.
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
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(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
|_| 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
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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

(Denumirea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

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

Semnătura

4

