
Spitaiul Judeţean de U rgenta  
„M avro m ati"  Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

INTRARE -IEŞIRE
¿fifths i m j..ZI ..."....LUNA . ..AN .

Subsemnatul/Subsemnata, CONDURACHE M. CAMELIA , având funcţia
de ASISTENTA ŞEFA la SPIT. JUD. MAVROMATI-O.R.L.

5

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

1. Asociat sau acţionarea societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes econom ic, 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. Ca litatea de: membru în organele de conducere,»administrare şi control ale societăţilor comerciale,aie 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
^OjnomidŢkle asociaţiilor s m  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...... MEMBRU OAMR BOTOŞANI

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

15. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
ştat^ eţM  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
[Tienumde/denumiiea şi adresa contractantă: carcafast contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie................

Rude de gradul i" ale titularului

Societăţi comcrcialc/ 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 
neguvemamenlale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

........25.05.2021...

Semnătura
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DECLARAŢIE DE INTEREÎŞE

. .M a v ^ V o îo S
«NTRAREJES.

•l/uNA

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ASISTENTA ŞEFA

CNP

CONDURACHE M. CAMELIA , având funcţia
la SPIT. JUD. MAVROMATI-O.R.L.

domiciliul BOTOŞANI

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 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
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......membru OAMMR

-

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 m ajoritar/m inoritar:_________ _____________________________ _______ _________ _________ _
5.1 i knefîcianil de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumefodenumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gjadul 1 1 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fâinilialc/' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemameritak/ Fundaţii/ Asociaţiî

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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

......11.06.2020.............
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de AS. MEDICAL SEF 

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

CONDURACHE CAMELIA
SPITALUL JUDEŢEAN 

Ia O.R.L.
BOTOŞANI

, domiciliul

MAVROMATI-SECTIA

î

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

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii 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, consultanţă 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 lipul Dala Durata Valoarea

1



prenum ele/denum irea şi adresa contractantă: 
denum irea şi 

ad resa

c a re a fo s t

încredinţat
contractu l

contractului încheierii

contractului

contractului to tală a  
contractului

T itu la r.......................

S o ţto ţie .......................

R u d e  d e  gradul I11 ale titularului

Societăţi com erciale/ P erso an ă fizică 

autorizată/ A sociaţii fam iliale/' C abinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civ ile profesionale sau  societăţi civ ile 
pn  >(esionale a i  răspundere lim itată care 

deslăşo arăp ro fesia  d e  avocat/ O rganizaţii 

neguvem am entale/F undaţii/ A so c ia ţi?

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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

. M . Æ .....

Semnătura

2



DECLARAJIE DE INTERES

Subsemnatul/Subsemnata, CONDURACHE M. CAMELIA
de ASISTENTA SEFA la SPIT. JUD. MAVROMATI-O.R.L.

domiciliul BOTOSANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe propria rSspundere:

mssoiog jieuJOiAeiAi"
ciuoB jn 8 P  u esispnp  | n | e v d s

1. Asociat sau acfionar la societSfi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru In asociafij, fundafij sau alte organizafij neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea depnuta

Nr. de par|i 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parjilor sociale 

$i/sau a acpunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societajilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta.__ Valoarea beneficiilor

2 .1 .......

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiilor profesionale $i/sau vindicate
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, funcjia detinutS fti-denumirea partidului politic____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acjionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneliciaiiil de contract; numele, 
pienumeledenumiiea $i adresa

Institiipa
contractanta:

Piocedurapiin
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totala a

1



denumiiea^i
adiesa

inciedinjat
contractul

contractului conlractului

Titulai'..................

So|/so|ie..................

Rude de gradul I11 ale titularuhi

Societal comeiciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociafii familial^ Cabinete 
individuate, cabineteasociate, societap 
civile piofesionale sau societal civile 
piofesionale cu raspundeie limitala caie 
desfa§oara piofesia de avocaf Gganizapi 
neguvemamentale/ Funda|ii/Asociatii2)

1} Prin rude de gradul I  se in |elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de|inuta, titularul, 

so^ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia §i rudele de gradul I defin mai pufin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii 

.......15.06.2018...

2



^uitaiui Jurtetaan de Urgentă
,*r*«fn-îifiiti" Botoeam

JNR.

ECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, CONDURACHE CAMELIA , având funcţia
de AS. MEDICALA ŞEFA la SPIT. JUD. MAVROMATI BOTOSANI-O.R.L.
CNP , domiciliul BOTOŞANI

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 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......NU

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 .NU

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .i ......n u  m m

~

... —  . , ■ ■ , ___ , ■ ■

IttLftiiLAM QiA/kiorf-/

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

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura p in Tipul Data Durata Valoarea
pm um ele/denum iiea şi adresa contractantă: care a  fost contractului încheierii contractului totalăa

1



*
% denumirea şi 

adresa
încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular...............MJ

Soţ/soţie...............MJ

Rude de gradul I1} ale titularului
..............NU

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 
neguvemamenta  ̂Fundaţii/ Asociaţii2̂

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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

12.06.2017

2



DECLARATIE DE INTE

■Spjtdiul Juv/^cean ci<s? U rgentS 
#,M e w om an" B otosani

w b L

Subsemnatul/Subsemnata, QO/Q t> (P AJ-CA^E^_______(& fr/b £ .c / A — ___ , avand functia
de M , f£ T  ifc/4 Tfi S E -T iT

CNP

la  § P iT /U 'U L ' /7?/?</XjO a ?#71 ' &

___ , domiciliul TOC/M// -

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nadonale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, pr-ecum $i 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, * 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nation 
economic, ale asociatiilor sail fundajiilor ojri ale alter t

idministrare si control ale societatilor comerciale, ale 
ale, ale tnstitutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
irganizafii neguvernamentale: : . ;

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de meml
3.1. th £ J> £ & L____,

k L m & A jU  W M lM 2 L

-— —m ■ : m—35— assg— —
_'..a...,.:-_:__ 1-_____llui____

4? Calitatea < e 
dejinutein ca

embru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
__

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridicS, consultants si civile, obdnute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii 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 Procedinaprin Tipul Data Durata Valoarea
preojmdddenumirea si adresa conlractanta: careafost ccnlractului mchderii oontractului totala a



denumireasi
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1} ale titulamlui

Societati com odale/ Persoana fizica 
au to riza ta /A so d atiifk r^  
individual^ cabindeasociate, socidati 
dvileprofesionale sau socidati dvile 
piofesionale cu raspundere limitata care 
desSsoaraprofesia de avocat/ Gganizatii 
neguvemamentaldRmdatii/ A sodatir

Prm 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 Semn^tura

..J3zAL:JM

2



Snitalul Judetean de Ureenta ..Mavromai
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5,

I f * ̂
• r i b . '

NR-
DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, set de laborator, sef de serviciu)

Numele ...Q p . M k ........ A ..............................................
P re n u m e le ................. frb A .   .........................................
Funct;ia ...fi& A T & rf.T tf....? .fc ..???....!?.$ frr.....................................
Adresa profesionala - Spitalul J,udetea_n de Urgenta ,,Mavrom ati" Botosani. 
Locul de munca .S . P . A
Adresa 
Str.
Codul p o s ta l.................L o ca lita te a ........ , ..............................................................................
Numarul de telefon (serviciu) ......  , numarul de telefon (acasa)

, numarul de telefon (mobil) ..........................  , numarul de fax
........................... , adresa de e-m ail .
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura m ed ica l!, precum §i cu 
reprezentantjele din t;ar! ale societ!t;ilor comercia le produc!toare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura m edica l!. 
l^Participare financ ia r! la capitalul unei societ!t;i din categoriile ment;ionate mai sus: 
l^ n ic iu n a

(Denumirea s o c ie t a l ......................................) (detinere de (Nature participarii financiare)
actiuni)
2.Activ itate/activ it!t;i care conduce/conduc la o rem unerare personal! 
2 .1 .L eg !tu r!/ le g !tu r i durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu rem unerare regu la t!) 
iffV iic iuna

(Denumirea so c ie ta l) (Nature legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte act;iuni de formare
l i i mciuna

(Denumirea societatii)
2.3 .A lte le
D(l mciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Nature activitatii)
3 .A lt!/a lte  legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
|/̂ | niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  

1
(Nature activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p ro d u ce , prestari de servicii, d is tribu te , im port in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

.......  j 1
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile  producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicament&rm^feriale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financi^ a-l^ cap ita lu l unei societati din categoriile mentionate mai sus:
I | niciuna

•) (Natura participarii financiare)(laenumirea societatii 
(detinere de actiuni)
2.Activ itate/activ itati care condyce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi dur^blla/durabile sau perm anenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu rem unera i^ fegu lata)
|_| niciuna

(Denurfiirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2^Interventie/interv£n1;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice $i lucrari §tiintifice 

niciuna

(Denumire^societatii)
2.3.Alt<ele 
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii)
3.A lta/alte l^gatura/legaturi (fara

(Natura activitatii)
rmunerare) (FR)

mciuna

(Denumirea societatii) /  (Natura activitatii)
4 .Indicati mai j o i  toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parint;i, copii, frati)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|[A niciuna

2



*
%

(Denumirea so c ie ta t i............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2 .1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
raiinca cu remunerare regulata)
| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.1nterventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clin ice §i lucrari §tiintifice 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3 .In terventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|^f niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activ itati de consiliere 
m  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
|N(| niciuna

(Denumirea societatii)
2<6.Altele 

niciuna
2.6
\ i{

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p ro d u c e , prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere (lxjCLUcM -
Numele §i prenymele s@- '
............. . . . . . r Z Z . ...........................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ip a re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

2 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societ^t'lor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ......

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptib ile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in hgatura cu cele mentionate 
mai sus.

(Denumirea societati 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Data Semnatura

4



U

Spitalul Judeţean de Urgentă 
»jVisvrometi" Botoşani
IN TR A R E

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, C Q /jtsU  _________ Q fift)£  C / f i - ___________ , având funcţia
de / ) • $ / £ .7 £ /S T # ~  ^ ________  la $ / i  Q 7<A C __________________________  ,

CNP , 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:___________

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

h u  !L ~qâ  ^

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

i / O  b - Q j2 ^ /<

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. h iB  0  f i  ft) fit-

/T) & ÎrtX/McJ-T  -

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_______________________

l /U  f  n i v4.1

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 pin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

X '""

Rude de gradul 1° ale titularului ys'

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

/

]) 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

J S  gC ole/f '

2


