
DECLARAŢIE DE INTE

I S p ita lu l Ju d e ţe a n  de U rg e n ta  ¡ 
„M a v ro m a t i"  B o to şa n i |

i INŢRARE-IEStRc j

Subsemnatul/Subsemnata,
de ____  ta ______SŞ)___

, având funcţia ^

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

1. Asociat la ^pjfaikli/spciCâi^ naţionale, instituţii de credlt,gru[>uride
Interes economic, recum S membruînasociaiii funtJfl îi saua lteoan iza ; :  nc:;H'vernaraentalei* £  :

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

-  denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2 ..Calitatea de membru.ln organele de conducere, administrare şi controlate societăţilor comerciale; ale 
regiilor autonome, ale compaaUlor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ide asociaţiiloir Sau fiiradaţiilor ori ale altor or a&izatii neguveraamejlţaler^: £

UniUtea Calitatea deţinută 1 Valoarea beneficiilor-  denumirea si adresa -
2.1.

3. Calitatea de membru fn cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... “  ....“

4. Calitatea de membru în  
deţinute în cadrul artidelor

organele de cot 
pbUtice,fimcţia t

idu
laţi

cere, administrare! şi ce 
mită şi denumirea partid

ntroi, reţrifc 
ului oiitic

rotiţe san ú
y''V; ¡< _ . ■ -

erctribuite,
ks$pî'\ '

4.1.......

5» Contrarie, inclusiv crié de asistenţă juridiciM onsultantă juridică, consultanţă şi ci'rile, obţinuite ori aflate
în d e * y la ţ% î|& ^ tării funcţiilor, măndatelor sau demnităţilor publice finanţate d éla bugetul de
stat, local şi din fonduri este:rne ori încheiate cu societăţi comerciale eu capital de stit sau undi statul este
acţionar inaî britar/minoritar>« v ?

5.1 Beneficiarul decontract numele, Instituţia Ptocxdurapnn i Tjpul Data Durata Valoarea
preuumefodmurrmea şi adresa \ contractanta: care a fost ! ccnlraduhii încheierii contractului totala

1



daxD tm eaş
adresa

m aedinjat
contractul

contractului contractului

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

S o t/so d e ..................
1

Rude de gradul t 1 ale tfoiaiului

Sodetăhcom ociab 'P ersoană fizică 
automzHl^Ascciaţn&miKale^Cabinete 
individuale, cabinete asudate, societăţi 
civile profesionale sau so d e tii civile 
profesionale m iăspundere limitata caic 
desSşoaăpao& aa de avocat Organizaţii 

| n eg m ^n am aiaW  R indaţă/ AsocâaliP5 1i ■

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

2



f \ / l  S^IT^îhI Spitalul Judeţean de Urgenta tyMavromati „ Botoşani
Str.M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

Model înregistrat la nr. 19489 / 0 6 /  OS /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268■ jtean s
,,Micîvromsti"' Botosani

USITRARF-«*«'
nr , ;

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)

Numele si prenumele 

Funcţia sectia/com partimentul....

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati”  Botoşani sectie/iaborator/

serviciu/birou/compartiment......... ............................................ I  str. . Marchian nr. 11...........................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............................................

numărul de telefon (mobil) ...........................  numărul de fax ...........................................

adresa de e-m ail..................................................................................

Subsemnatul / a:........

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până 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



Sp ita»1V l J ü d e tean  da U rg en tă  
„M a v ro m a t i"  B o to şa n i
INTRARE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, \W V \V j\ , având funcţia
d e _______la ' ^  • ’ ,
CNP , domiciliul Ct^ uvv.

- — , 
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, j recum şi membru în asociaţii, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -»

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1-1......  ^  _______ ' )y

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

3
Valoarea beneficiilor

2.1.......  ^---- ^
;

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/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 i denumirea partidului olitic

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 majoriţar/minoritar: ___
5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
ţrarumde'denurnireaâ adresa contractantă careafcst contractului încheierii contractului totală a

1



dearmneasi
*

adresa
încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot'scde...............
» »

Rudedegaduli ale titularului cSocietăţi comerciale' Pasoană fizică 
autorizată'' Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofeăanale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfâsoarăprofesiacfeaTOcat/Qtganizatii 
i K.'̂ ivenwieî e'Raidaţii/ Asodati?

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

2



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

Spitalul J u d e ţ e a n  PEfëffÇQ*ta nr 19489/06/05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268
„M avrom ati" Botoşani

[NTRARE-IESiR

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)

Numele si prenumele........... . . . .  ..................................
Funcţia ........... seetia/compartlmentul.........

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment........ ........................................................../ str. . Marchian nr. 11..n,..........................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (a c a să )....... .................................................

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ........ —..........................................
adresa de e-m ail....... .................................................................................................

Subsemnatul / a :............... ....................................... ................................................ domiciliat/a în loc......
s tr...îh ;^ ..^ ^ 4 v^ .....  ....nr.Mă, bl...^r....sc...r;.., et...-.., ap...^.., judeţul....

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mal 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 mal sus.

Data Semnătura



S pita lu l Jude ţean  de U rgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsem ata, V \ \ \ ,  ' ______  , având funcţia
de la Ory

CNP , domiciliu] _____________________________________
- -  -  j

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 fi ne

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau afle organizaţii ne uverna ¡entale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

5

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 compaoÎilor/soc ¡etăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neţ>uvernamenta!e:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 ....

V ___

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......

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

^ --------
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică,*consultanţă şi civile, obţinute ori aflatei 
în derulare în timpul cxercitării 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: - .¿.U v£- ' c ,
5.1 Beneficiarul de contract numde, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdetíenumitea si adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea si
î

adresa
încredinţat

5

contractul
contractului contractului

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

So(/sotie..... ...........

)
Rude de gradulÎ ale titularului

Societăţi comodale/ Persoană fizică
•>

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinele 
individuale, cabinete asociate »vietăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Gpprizadi 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

(
/

-------- ------------------------------ —

11 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

WsS & jfc__
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« t -  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchimNr.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 5188J2; Jax .0231 517780 

-  --------- i a ---------------- liperator date cu caracter personal nr. 35268
Spitalul Judeţean de Urgentă "

„Mavromati" Botoşani

WţURE^IESIRE ,
••■wjlUMA xJÎmgIl

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese 

L95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a:.................................................................................... domiciliat/a în loc.....

str......................................nr.k^., bl......... sc.....—, et....... . ap....... . judeţu l,...fi..................

Adresa profesională

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

servlciu/birou/compartiment, ..................................................... / str. . Marchian nr. 11................................

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax .............................................

adresa de e-m ail.. ...................................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlcluna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentaie 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 nonguvernamentaie 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.

D a ta \^ ..../£ & ./2 0 1 9 Semnătura





r
DECLARATIE DE INTERESE*

..Mavromati" Botosani

IN T R A R E .-IE SIR E  , .
HldWi32x -S^tUNA j L* f

Subsemnatul/Subsemnata, , \ \ \ _ V \  , avand functia
de ________ la r , C W m
CNP , domiciliul

7
5

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

1. Asociat sau actionar la societal! comerciale, eompanii/societati nationale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, preciun si membru in asociatii, fundatii sau alte organizaffi neguvernamentalc:___________

U nitatea
-  denum irea si adresa

C alita tea detinuta
N r. de parti 
sociale sau 
de actiuni

V aloarea  totala a 
p a rtilo r sociale 

si/sau  a actiunilor
1.1

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

U nitatea
-  denum irea si adresa

C alitatea detinu ta V alo area  beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale gi/;
_____ ____________ _________________ — ___________ _________.y........................... _ .

sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politico, functia detinuta si denumirea partidului p o litic_____________________
4 .1 ......... ^

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ___________________________ _____________________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numde, 
penumde/daiumiiea si adresa

Institutia
contractanta:

Procedumprin Tipul 
caieafost contractukri

Data Durata
inchdaii contractuhi

Valoarea 
totala a

1



denumirea si 
adiesa

mcredintat
coitractul

ccntiuctului contiactului

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

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

Rude de gradul I1} ale titularului

Societati comerciale^ Persoana fizica 
autaizata/ Asodatii fkniMe/Cabinete 
individual^ cabineteasodate, socidati 
civile pofesianale sau societati civile 
profesionale cu raspunderc liniitata caie 
desfasoaraprofesiadeavocat/ Q^nizatii 
neguvemamentale/ Rindatii/ Asociatii2)

1) Prin rude de gradul I  se in telege parin ti pe lin ie ascendenta si copii pe lin ie descenden ta.
2) Se vo r declara num ele, denum irea si adresa beneficiaru lu i de contract unde, p rin  ca lita tea detinuta, titularul, 

so tu l/so tia si rude le  de gradul I obtin  contracte, asa cum  sun t definite la punctu l 5. N u se declara contractele 
societa tilo r com ercia le  pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si ru d e le  de gradul I detin  m ai putin de 
5%  din cap ita lu l social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura

JSsLsSlsL..

2


