
DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean  de U rg a n u j , 
„Mavromati* Botose* si I
f^TRARMSpf^ |

Ni K  ^ i ^ v ţ r -  , J7¿-J  -f . !

Subsemnatul/Subsemnata,
de Q. Ş~ J& 1______

’T 'frríA u .K L , , având funcţia
la j , y*j óíüL _______ ’ ,

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/socictăţi naţionale, instituţii'de credit, grupuri de&*■'  ̂ J' • :-'i" - 4jtV~ -”w • - - - *interesecouomi rectim si membru în asociaţii funda iisau alteo aniza lue uvern¡ mentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
n ......

^  j
t— ----------

regiilor autonome, ale compaiiiilor/societăţilor naţionale; ale instituţiilor de credit, aie grupurilor dă interes’ 
economic, ale asociaţiilor şan fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: ; • 3 .,;^ /

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

2.1.
Calitatea deţinută

Z3L

Valoarea beneficiilor

3: Calitatea de _ _
3.1......  fà -Ï Ï v h & 'ê ïx

ftrb

s in d ica le i

4. Calitatea de membru- în? organele de conducere, administrare şi control, retribuite1 sau ncretribuite, 
deţinute fia cadrul t^aírtídelor politicé, funcţia deţinută si denumirea partidului oîitic^-1 ■ “ -«1
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asi 
în derulare în timpul exercitări

stenţă juridică, 
i funcţiilor, man

consultantă ju 
datelor, sau di

ridică, consi 
' nulităţilor ;

iltanţă şi ci’ 
mblicc fina

iile, obţinute ori aflate 
nţate de la bugetul de

acţionar ma'oritar/minoritar: / *is' '* - •? si V  '•*. 'f- ^  "*■ •fvV-vc,.'.; ■>- ;
5.1 Beneficiarul deccnlract: numele, Instituţia Procedura pnn Tipul Data Durata Valoarea
prenumdedauumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului tachaoii contractului totală a

1



dem rm ireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

S ot/so ţie......................

R ude d e g â d il I*1 ale titularului

Societăţi c rm ad ak /P erso an ă  fizică 
autorizată^ A sociaţii fa m ilia l Cabinele 
individuale, cabinete asociate* societăţi 
dvfleprofesiouale sau  societăţi civile 
profesicnale curăspundere lim itată care 
desiaşoara profesia d e avocat/ Organizaţi! 
re ^ u v e m a m a ilp Je 'F u n d ^ A so d ^ iP

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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

2



VyhLîÇ o í-o ^ h  'b
DECLARAŢIE DE INTERÉSE- ™7J— W '

Sp ita lu l Ju d eţean do U rgentă
„Mav/rornati" B o toşani

INTRARE-IESi RE

Subsemnatul/Subsemnata, _______, _ _  , având funcţia
de ___A.r __________ la . &f¥b~ _______  ,

CNP , domiciliul ¿ O T * K  / h t< ___________________________________
- ,

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

ăl^Asbciat;|au a c ţio n a r |l% S b cie tă ţi^ j^ e^ â l^ o în p  
jirfţires IconomitVpreîiUmM?meinbruÎE asocianSffunt

anii/societăţi naţiom  
aţii sau alte organiza

de, instituţii de credit, grupuri de 
iţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1.......

\?

t

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 ncguveraamcntale;

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută* Valoarea beneficiilor

2.1........
--------- -------,

C -----—

; 3«::CalitaÂ d& mémbiraán rofesio aic si/sau sindiCaîe > -H ■!* ■ %-..r
3.1....... 3 /h u  ; 7?T)

JfeCaMta^a; d ^ n ^ r a ^ n ^ r g a n r ie V d  conducere 
detiniite în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută

/adM iai^k |re?şiico m m
i i i »

4.1........

cele de asistenţă juridică, conşc 
în d e |^ ş ^ | | . t i ) i ip u l  exercitării funcţiilor, mandate 
stat, ÎoCal f i ’din fonduri externe ori,încheiate cu soc

i i i£ ţ f c | i r : i^  - T - , ') ■&' v ~. ?r*-: ...

Itântă juridică,' cpris

ş â v m m

idtanţi

<• jg.
*5*

îş i civile, obţinute oţi aflate 
c finanţate de la bugetul de 
de stat sau unde statul este

V* •%/ .. .‘î.% fi... . * *■,:-.#*.* .

ptmnrde'datumirea si adresa contactants: careafost contractului încheierii contactului totală a

1



demararea si
»

adresa
medintat

5

contractul
contractului contractului

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

•

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

RudedegachiÎ ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizica 
automată  ̂Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, că ta te  asociate, societăţi 
civile profesorale sau societăţi civile 
profesionale curâspurxlere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Gganizadi 
neguvîmamentak/ Rmdatu/Asociaţi?

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

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

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

Data completării

2 S



DECLARAŢIE DE INTERESE

naiul Ju d e ţe a n  de U rg e n ta  
M a v ro m a ti'' B o to şa n i

SNTRABE-IES1B& .

S u b se m n a tu l/S u b se m n a ta ,
de 6€rr
CNP

' i ţ t
&/}-____________, având funcţia

____ ia — H/dĂ /[yf&ffijfef
domiciliul

5
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

U nitatea
-  denum irea si adresa -

C alita tea deţinută
Nr. de părţi 
sociale  sau 
de acţiuni

V aloarea totală a 
părţilo r sociale 

şi/sau  a acţiunilor
1 .1 .......

, , . —-

-----------------------------------------------------— =

Unitatea
-  denum irea si adresa -

C alita tea deţinută» V aloarea beneficiilor

2 .1 ........  ----------------- ------- — ----------------

^ -------------- -- --- - ' ~

5. C a lita te a  dc m e riîb n i ui c&driil a sp c itiţiilo r ţiro fesio p a l m a r i  S ind icale  .
3 -1.......  ^ v t r ^ ) 6 £ u í

ryci^ti/iu Cïb vnp)¿L 4

4. C a lita te a  de  m e m b ru  în  o rg an e le  d e  c o n d u c e re , a d m in is tr a re  şi co n iro i, 
d e ţin u te  în  c a d ru l p a r t id e lo r  po litice , fu n c ţia  d e ţin u ta  ş i d e n u m ire a  p a r tid u lu i pc

re tr ib u i te  sau  n e r e tr ib u i tc ^  
1,1 tib

41......... — >

— -

■ iii ' d cr¡u jare : i i |  jtitn  p u 1

a c i i f c s » . * / m  ukmmmmmmfelflyisli^ r i M W l ! l â l b u | e ţ i t i f d e <

5.1 Beneficiarul de contract numda 
prenurnde'àmumirea à adresa

Instituţiaî
contractantă:

Procedura pin T ipul Data
careafost contractului încheierii

Durata Valoarea 
contractului totală a

1



denumirea si 
adresa

nxiedinţat
contractul

contractului contractului

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

Sol/solie.................

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale}' Persoană fizică
autorizată̂  Asociaţii foniMe1' Cabinete»
individualei, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

1J 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

M - os ' A o t O ţ

2



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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societati nationale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociafii, fundatii sau alte organizafij neguvernamentale:_________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

$i/sau a actiunilor
1.1

2. Calitatea de membru Tn organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa^ilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......

* A  'D , J  a , i \ a  a a  A  .v, O

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
Tn derulare Tn timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m ajoritar/m inoritar:______________ ____________ _________ ___________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numde, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoaiea
prenumeledenumirea $i adresa contractanta: careafost contractului incheierii contractuhi totala a

1



denumirea$i
adiesa

incredintat
contractu!

contiactului contiactului

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

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

Rude de gradul I1} ale titulamlui

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autcrizata/ Asociatii femiliale/Cabinde 
individuale, cabinete asooate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfâ oara profesia de avocat/ Qr^nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/Asodadi2'

/

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

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

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

Data completarii Semnatura

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, _Titiliuc Mirela , având funcţia  

de Asistent sef la Spi.Jud.Mavromati-Boli Infectioase Adulti , 

CNP   , domiciliul Botosani 

 , 

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

 

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

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

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...    

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

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

3.1….Membru Sindicat Sanitas 

          Membru OAMGMAMR 

 

 

 

 

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 



 2 

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) 

      

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

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. 

 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

06.06.2017 Titiliuc Mirela  

 



Spitalul Judeţean de Urgentâ 
„M avrom a ti" Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata..
de

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

~ n ~ T l U c ^  ________ , având funcţia A

domiciliul ^07’06/fM Î

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

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

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

or comerciale, ale
credit, ale grupurilor de interes

e. •
s i l —.__ __ i i____

Valoarea beneficiilor

2.1

tOx-T/n/ô/U/

ea de membru m orgaaele de co, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia

iî- "»uite sau nere
V ,-v\; -v /•v ...... ....nâ_:__iL*.

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 

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

5.1 Beneficiarul de contract numele Instituţia Procedura prin
M m  H g g f c a  _____i i*

Tipul Data
. . ____ ___

Durata
. . . i . ....... ...  -  ----------

Valoarea
prenumdedenumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular................. --------------- -

Sot/sode.................
—

Rude de gradul I]) ale titularului

........

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

—

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
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

1Ç- o s .J n f a

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Ma
Spitah,Vl Ju d etean de Urg^mJTI 

irom'tM a,y H&l&Säßptosa n ¡
Str. Marchian Nr. 11; Cod Fiscal 455 7951; Telefon 0231 518812; fax . 0231 51 M jH  AH E~iE:

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

a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere 
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele.....
Prenumele .........
Funcţia ... .O k & i . .£fe?7.
Adresa profesională - Şpitalbl Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani. 
Locul de muncă . 9.fteCT7. .........

Codul poştal................Localitatea ...ÎhQî&Srtâ}....
Numărul de telefon (serviciu) . numărul . de telefon

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

niciuna

(acasă) 
de fax

producătoare, distribuitoare sau 
aparatură medicală, precum şi cu

sau

(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) 
j^n ic iuna

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

(Denumirea societăţii)
2.3.Altele
I^Lniciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

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

(Denumirea societăţii) 

1
(Natura activităţii)



4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
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:
|Xl niciuna

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

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

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele
13 niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
I k  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.
^Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|ix  niciuna

2



»

(Denumirea societăţii........................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durablle sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată) 
f^| 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 
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 

niciunai / i

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.Altele 
|^| niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|^Î 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.........................................) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
2.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata .......77 IJ? .$ î£ Q r:.... fTTî1. .....................................
/
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate 
mai sus.

Data . Semnătura
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DECLARAŢIE DE INTERES

_ / _ /  f  / .
/'/ Mf/dG^rt

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mevromati" Botoşani

JN 7 J?A R £ -I£Ş IF< £ //

Subş^mnâtul/Subsemnata,

la Spitalul Judeţean de (Urgenta „Mavromatl" Botoşani, 

CNP domiciliat în

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 -

1.1....

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a 

de acţiuni acţiunilor

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1....

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

3 i .... nq £/*?/$ (
M  âj/V (d/CrfŢ 5r)/V(T7h£

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 şi civile, obţinute sau 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: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
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)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"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, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Titular............
Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) 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/Organlzaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii2)

T I

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 pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la 
care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% 
din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
Semnătura


