
DECLARAŢIE DE INTERESE

S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rg e n tă
„ M a v ro m a t i"  B o to şa n i

... .ae-iEsiRE „
/ / .  3 /  o f  I r i S

L1H_

Subsernuatul/Subsemnata
de û  H

v£ ie *w  Q rt-h & e ttr „ v in d e c « »  ,
la d̂ rfT j^u L  ş f̂ /fn m E T  'M/Vr^¿4 A k jdn

CNP , domiciliul ’̂ =£0 7~b 'Qîtj  i
)

f

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

comerciale^ cor|ţ , Asociat ŝ u acţionar la spci.. , _ _ __  _
interes economic ; recum si membru în asociaţii fundaţii san alte organizaţii neştivernamentaíe: f

etăţi naţionale, instituţiide credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

1.1 ~ T  m  £ - C ^ r lM  C

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru fttvpj^agoli de conducere, administrare şi coptrol ale societăţilor comerciale, alê  
regiilor autonome, ale compăldîilor/societâdldr naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de ilterCS- 
economic, ale asociaţiilor, sad fundaţiilor ori ale altor or anizadi ncuvcrnamentalc:: __.

Unitatea
-  denumirea si adresa -

2.1.... ~ y v  B  O Â ^ C — \- 
4

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sâu sindicale
3.1......  Ş  i i ^  W  ^ S Ţ _____ , ^

P  /O ~ /f/p _ r4  7 'l $

4* Calitatea de membru8în organele de> conducere, administrare şi control,' retribuite saur neretribuite, 
deţinute în cadrulpartidelor politice, funcţia deţiriutăsidenumirea pâ ^ ^ lu i  poiitte -T .
4.1..... . ? fU  CîÂiX u C .

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 Benefidiaail de contact: numde, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata
prmrrrie'darumirea şi adresa coobactemlă careafost cmlractului tochdaii contractului

Valoarea

1



J» derwmireaşi
adresa

încredinţai
»

contractul
contactului contractului

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

Sot/sofie................
5 I

Rudedegjadull1 ale titularului

Societăţi ameraak/Persoonă fizică 
autorizată/ Asociaţii femiliak/ Cabinele 
individuale, cabrate asociate, societăţi 
dvfleprofesiGnale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamertals/ Rmdajii/AsodaţiP

If 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

£  Q.o { .JoS .4

j



i ¡s‘üI Judeţean de Urqenu.
„M avro m ati"  Botoşani

BARE-¡ESI RE
MR. ;

DECLARAŢIE DE INTERESE
4?

Subsemnatol/Şubsemnata, ̂  j
de __ % < J-

CNP

.  . având funcţia -
la &&fT7£u/c '/F7ÂÏ& J f / r / r j -cf-

, domiciliul
/

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, fum

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grnpuri de 
aţii sau alte organizaţii ne; uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
u ......  N v  t '  o A - u s c *

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţi 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor on anizatii ne uvernamentale:

dor comerciale, ale 
'upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută* Valoarea beneficiilor

2.1....... J / y  < £

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor rofesionale si/sau sindicale
3.1......  Q A M t i A ^  ¿ C

4 . Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul artidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1....... 7 / ( S

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:
S.lBenefidanideccxtiacCiMide, Instituţia Procedura prin Tipul 
praiumde'deamirea şi adresa contractantă: caneafost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii contractului totala a

1



daiumircasi
i

adresa
maedintat

5

contractul
contractului contactului

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

Sot/sode...................
s  »

Rude de gradul I ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană feică 
autorizată' Asodalii fam iliali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
drileprofèsioiiale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundem limitată cate 
desfăşoaraproiesiadeavoc^QginKHţn 
negMvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi? L

11 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 Semnătura

2



S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rg e n tă  
„ M a v ro m a ti"  B o to şa n i

I N T R A R E - 1 E S I R E

Subsemnatul/Subsemnata, . 
de

DECLARAŢIE DE INTERESE

G to jtS e t* f -w M t + r -  având funcţia
îâ Q iP Y r& 't <T'î*M-nfJAF A t?b7ytz¿-

/% o yü s4 -* i/'domiciliu!

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şl membru în asociaţii, fundaţii sau alte oruaaizaţii neuuveraamentale;

Nr. de părţi Valoarea totală a

1.1 .....

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

/ / ( /  ( f

- r
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru ta organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companlilor/socletăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or anizadi neguvernamentale:_

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.
-  denumirea şi adresa -

hfO fer CJ~Lcţt-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 . 1 . . ^  A  -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţkintg şi denumirea partidului politic
4.1 ...... " e - ‘

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridica, 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

3.1 BgndkmddeccHilractniimde, Instituţia Procedura piin Tipul j Data Durata j Valoarea !
{smauds/cfeiiLBima şi adesa contractantă care a fost contractului ! rnebdem ; contractului totalăa !

1



contactului ] contractului

So^soţie................ ..

Rude d e g e r i 1 de titulanilui

denumirea şi 
adresa

îroedmtat>
ccrtractul

Titular.

autorizata/AscdaţfifeniliafeCaljnete 
individualê  cabinete asociate, socieffi 
dviepofesicm le sausodetăţi tăvile 
profesionale cu iăspimdcrclimitală care 
desfăşoare profesia de avocat'' Qrffitni2aţii 
ii^u\eiTmientde^Pbiddi^Asoc3dir

li 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

C A. OT W  9

2



to il!

etean do 
nati" Bo

zi ...y?..lunJ
S u bs e m n a t u 1/S u bs e m n a t a, 
tie Asistent sef

CNP

DECLARAJIE DE INTERESE

t  V / /
Valeanu Gabriela

la Centrul tie Sanatate Mintala Adulti 

, tloinici 1 iu 1 Botosani

, avantl funcfia

9
eunoscand prevederilc art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, deelar pe propria raspundere:

1. Asoeiat sau aefionar la societafi comerciale, comp  
interes economic, precuin si membru in asociafii, func

anii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea definuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de acfiuni

Valoarea totala a 
parfilor sociale 

$i/sau a acfiunilor
1.1.......nu e cazul

2. Calitatea tie membru in organele tie eonducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonomc, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institu(iilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-- denumirea $i adresa - Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2 .1 ........nu e cazul

3. Calitatea tie membru in eadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
.OAMMR Botosani
Solidariatatea sanitara

4. Calitatea de membru in organele de eonducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
tiepinute in eadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic________________________
4 .1 ........nu e cazul

5. Contracte, inclusiv ccle tie as is ten fa juridica, consultants juridica, consultanfa §i civile, obfinutc ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate tie la bugetul tie 
stat, local si din ionduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
aefionar majoritar/minoritar:

Institiipa Piocediua prin Tipul Data Durata Valoaiea
contractanta: caiealost contractu! ui inclieieiii contractu! ui totala a

5.1 Beneliciarul de contract: nnmele. 
pieniuraele/deniimiiea y adiesa

1



* denumiiea§i
adiesa

inciedin|at
contractul

contractu] ui contractul ui

X'tular...............

Sof/so|ie...............

Rude de gadul 11 ale titularului

Societal comeiciale/ Peisoana fizica 
autoiizata/ /Vsociati i lamiliale/ Cabinete 
individuale. cabinete asociate, societap 
civile piolesionale sau societati civile 
piofesionale cu laspundeie limitata caie 
deslagoara piolesia de avocat/ 0igianizapi 
neguvemamentale/ Fundapi/ Asocia|ii2)

I ) Prin rude de gradul 1 se infelege paring pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul. 

sopil/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 impreiina cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalnl social al societatii. indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta dcclaratie constituie act public si raspund potrivit Icgii pcnalc pcntru 
caracterul incomplet al datelor mcn(ionatc.

incxactitatca sau

Data completarii  

.5.06.2018.............

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, VALEANU GH.GABRIELA , având funcţia  

de As.medical principal sef la SJU.’’MAVROMATI”-CSM 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…...Ordinul Asistentilor Medicali-membru 

             Sindicatul Solidaritatea Sanitara-membru  

 

 

 

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, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului 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 

09.06.2017 Valeanu Gabriela 

..................................... ……………………………….  

 



DECLARATIE DE INTERES
9

Subsemna$dl/Siijtisettinata, VC/ (rp/fe& e: ? avan,d functia
de & /)< A & uJr A * / la * T A ^ ttO  < S £ & ~ ^< n r /V/HS/Qe /y A f?  <Zj

domiciliul
9

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

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

-,x.he.
M i^ tL  H  jy tv& c -A r J ia lfd
h e t ip i t u

M M  ̂ •*'-'grir qy.?n':

>1.

inclusiv cete de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate5. Contra'
ire intim pul exercitarii functillor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
1 si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciaie cu capital de stat sau unde statu! este
n i a f n r i t a r t / s n in n r i f t a i * *  i-'r •V'W / ' k ,  c-.r. > i *A

5.1 B erd idan idecortractrium de,
r±. ig, . -*>- .a*---.

Institute Procedure prin T p il Data
.A -_V

Durata Valoarea
prenum dedauum irea si adresa contradanla; careafbst contractului inchaem contractului totalaa

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, compami/socie 
interes economic, precum ?i membra in asociatii, fupdatii sau a

tati nafionale, i nsE '̂ vXtitutudi’■nyeruai
,m -d it7gru p u rid ,

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

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

___

i



daium ireasi
adresa

maedintat
contractul

contradului contractului

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

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

Rude de gjadul I1} ale titularului

Societati oomexdale'Persoana fizica 
autoozata/Asodatii femiliale/C^binete 
individual^ cabineteascdati^ societati 
dvileprofesionale sau societati dvile /  
profesionale cu raspundae limitata care 
desfisoara profesia de avocat/ Qr^rrizatii 
n ^ u v am m en ta le 'R m d a^ A so d a# ____

Prin rude de gradulI 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

/ 3  o r - c & f jo

2



Spitalul Judetean de Urgenta..Mavromati.. Botosani
StKMarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517'/8(&p ita lu ! J u d e te a n  de Ur

„iViavrorriaci" Botosani

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

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

N um e le ...... ....................................................... ........................... .
Prenumele 
Fun c tia .......
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de, Urgenta .,Mavrom£ti" Potosani.
Locul de munca
Adresa £ ? .
S tr......  nr. ..
Codul p o s ta l................Localitatea .t r & Z p . .........................................................
Numarul de telefon (serviciu) . .. numarul de telefon (acasa)
___r........: ......... , numarul de telefop (mobil) numarul de fax

, adresa de e-mail 
A)Interese personate
Indica# mai jos toate legaturlle cu societa^lle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan£ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile menp’onate mai sus: 

niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §j alte ac£iuni de formare 
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societStii)
2.3.Altele
jKj niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

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

niciuna\C\ i

(Denumirea so c ie ta l)  

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate; precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei r  \ A
Numele §i prenumele ...... .
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna1^1

(Denumirea so c ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
mpnca cu remunerare regulata)
\̂ \ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|̂ | niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele

niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudejj^  j i/ y h

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
^Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

2



(Denumirea soc ie ta tii............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.^2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari $tiintifice 

niciuna
K 1

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): a c t iv ity  de consiliere 
|yf niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
| A  niciuna

(Denumirea societatii)
2.6.Altele

K 1
niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

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

niciuna
< 4

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

D)Interese ale persoanelor aflate in Tntretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentantele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile menfonate mai sus:

2.1ndicaf mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile 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 legatura cu cele mentionate 
mai sus.

I^ n ic iuna

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Semnaturr

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnaţii 
de

inatul/Subsemnata,,, 0  , având fuq  la n jh tfz j
CNP , domiciliul /> o  T b fs b i/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

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 asociaţiijor^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 deţiatită şi denumirea partidului politic_______________________ncţiajlejTfirtil
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenuinele/denumiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul Il} 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/ Or^nizaţii 
neguvemamentafe/ Fundaţii/ Asociaţii^

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 îm preună 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

!*L p £ X p/ \
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