
Spitalul Ju d e ţean "deÏTrg'enÙ ■ 
„Mavromati" B otoşani i

JN T ^ A R E -IE S IR Ë  j

... !

DECLARAŢIE DE INTERESE

SubscmnatgUSubemnata,
de [ikmai, la

, având funcţia
___________  5

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

'ÎÜ Asodăt.Sjail acţionar' la sbcieţă^co^glr$ille9 corapanii/societăţi naţiosale, instituţii de clredit, grupuri de 
interes economic r recum si membruîn asociâţiî; fujMatîi sau w»r£nv.Hhtfam»T.»QÍu.> '

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

1.1.

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2.CaIitateasde membru în> organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,1 ale 
Regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori alealtor organizaţii negilvernămentale:  ̂ ,, “ v ’

Unitatea
-  denumirea si adresa -

2.1........

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

31Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor >rofcsionale si/sau sindicale
“~ n T i  1... .... • ‘

M-iS__  —  _____________________

4: Calitatea de membru în organele de; conducere,1 administrare şi contrbl, retribuite sâu neretribuite, 
deţinute în cadrui partidelor politice, funcţia deflntttă si denumirea partidului pdlltic 
4.1....... r--------

5. Contracte, inclusiv cele de aşi 
în1 derulare în timpul exercitări 
stat, local şi din fonduri extenu

stenţă juridică, 
i funcţiilor, man 
ori încheiate cu

consultantă ju 
datelor sau d< 
societăţi cobi

ridică, cons 
emnităţilor 
tercíale cu

uitanţă şi ci’ 
publice fina 
capital de st

iile, obţinute ori aflate 
nţătecÎe"laíbugéhíí de 
at său Unde statul este

acţionar maîbritar/mmoritar: *' * '» V  *. - J r -h l 1 v . ,  ̂ '' >,? * ¿  ' A"! S ţf , - S
5.1 BenefidaruldeartactniDidc, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
prenumdedeaumirea si adresa contractantă: care a fost contractului rnebriaii ccaitractului totalăa

1



denumirea si
»

adresa
încredinţati
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I11 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asodaţufemfliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Oiganizaţii 
neguwmBnKslale'Iunda^AscxiEiif'’

.

11 Prin rude de gradul 1 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 1 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£  -or-

2



Spítar, .Vl J u «’’3tean de Urgentă „Mavrornatf" Botoşani
A  ţ-4*«

DECLARAŢIE DE INTERESÉ

Subsemnatul/Subsemnata, 
de

JfilQÎE I

domiciliul

? , având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupări de 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neuuvernamentale:

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 societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neuuvernamentale:

dor comerciale, ale 
upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  —

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3-J......S iA td ifc c

q i m m
Ţ  ..\n  u i t a /O (?, .
4  L y ^ W w lA ji

^  rp  v « '

4. Calitatea de mi 
deţinute în cadrul
4.1.......  .—

îmbru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
artidelor politice, funcţia deţinută si denumirea artidului oiitic

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/minori tar:
5.1 B a ie fid an Jd eccn liac fcn L im ck i Instituţia P rocedura p rin T ip u l D ata D u ra ta V aloarea
p rm ra d e ţd e o u m ire a  şi adresa contractantă: care  a  fost contractului f rc h râ rii contractului to tală a

1



denum irea si>
adresa

încredinţat

contractul

contractului an tra c tu lu i

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

S o t/so tie ................. ....
1 5

R u d e  d e  ¿ jad u l I  '‘ a le  titulam lui

Societăţi com erciale/ P ersoana fizicăy

autorizată/ A sociaţii lk n ilia le / C ab inete 

individuale, cab inete asx n ate , societăţi 

civ ile profesionale sau  societăţi c iv ile 

p rofesionale a ită sp u n d e re  lim itată ca ie  

desfăşoară p ro fesia  d e  av o cat G g an iza ţii 

iT e g p v a n a rn c rM e T iirx k n /A so d aţii2)

n Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2,1 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

G.O'&MâO

2



8 pite-Un J u ' . r s u ' s n  . 
, ,r/ íavT ■ !;.■ ú "  c • •

IM TP

■ ••gfcnta 
:ani

kMUUUz®1
DECLARAŢIE DE INTERESE

SubscranatuL/Suhseiiinata, / . 7
de C m n ÍJ Ü ^  ' ,a

domiciliul (q Q
' y t t t e k r

, având funcţia

y\.

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şt membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii nehuvernamentatc:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1
t

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

2. Calitatea de membru îh organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companillor/socletăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or -anizaiii negnyernamentale:

Unitatea
denumirea si adresa -

2.1 .

Valoarea beneficiilor

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

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

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 
acţionar majorit a r /m in o r i ţ a r ; _____ ________________  ___  __ ____  _______________
5.1Benefioanâdsoonlractninnd  ̂ Instituţia Procedura prin Tipul \ Dala Durata t Valoarea
pfmrn^edetMnireaşi adresa contractantă; cate a fost contractului ; încheierii j contractului totală a

1



denumirea si maedinţat conlnctiiui contractului
adresa contractul

Soţ/soţie...............

Rude de gradul Î 1 ale titularului

autcnz^AsocMferffi^'Ctoide
kxtvidualc, cabinete asociate, sodaări 
dvileproiesionafe sausoddâţi civile 
prcfeâonalecuiăspundaeliinitelăcaie

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

JL2> . O f
« k m  i

Semnătura

2



in

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, \/?nt fy(Q/W<^^ ___________  , avand functia
de (X C , Q O r o f o < z z ^ p ^  la C o r r i f p c M J n ( ) f l a l r m x £ e z < j ?  ,

domiciliul fo ip fo o ^ T ^ /

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

1. Asociat sau aetionar la societSfi comerciale, companii/societati Rationale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociafii, fundatii sau alte organizatii 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 in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nationale, ale institu{iiIor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  depumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2 A ....... — on&Mjfrq— /)/jm  n il—

3. Calitatea de membru Tn cadrul asociatiilor pirofesionale $i/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute m cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic_____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
aetionar m ajoritar/m inoritar:______________ ____________ _________ ___________ _________ __________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institute Procedumprin Tipul Data Durata Valoarea
pienumele/denumirea $i adresa contractanta: caieafost contractului ineheiaii contractului totala a

1



denumirea $i 
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1’ale titularuhi

Societati comerciale/ Persoana fizica 
automata/ Asodatii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocaf Qrĝ nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ AsociatiF

n Prin rude de gradul /  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 
societati lor 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



Subsemnatul/Subsemnata,
de ÇWt
CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

j f jL O T E  S
'"TI. la 
, domiciliul

S pita lu l Judeţean de Urgentâ
„M a v ro m a ti"  Botoşani

nnata, jflLQ Ţ E  . _____ , având funcţia
Cb-^lcU iloTm la il^ k u u m u t  ArfiTT > c /  PJ~

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
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea 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
denum irea şi adresa

C alitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1

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

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 majoi itar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele. 
preniimelUdeniimiiea şi adiesa

Instituţia
contractantă:

Procedura piin 
care a löst

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



4. denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

r —
t— -

Soţ/soţie...................
----- ' —

— ------ -

Rude de gradul 11 ’ ale titularului
<— ------ -----

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caro 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

T--------- ' ----- ------

” Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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

JSteJoJkL

2



cunoscand prevederile art. £92 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si 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, 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 ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant^ juridica, consultanta 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 Benefidarul de conduct: numele, 
penumde^ienumiiea si adresa

Institutia
ccntractanta:

Pioceduraprin
caieafost

Tipul
caitractuliii

Data
uxheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totala a

1



denumiica si 
adtesa

inoedintat
contractul

contmctului contiactului

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

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

Rude de gjadul I1' ale titulaiului

Societati canaciale7 Persoana fiaca 
autcaizata/ Asodatii femiliale/ Cabinde 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile pofesionale sau societati dvile 
pofesicnale cu raspundere limitata caie 
desfasoara paofesia de avocat/ Q^nizatii 
neguvemamentald Fundatii/ Asodatii2'

1' Prin 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 contractele 
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 Semnatura

2



I V I Spitalul Judetean de Urgenta y,Ma^wnudi-w Botosuni ’Q n ta
Sir. MarchicmNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon0231 518812; fax .(

„ M a v i

‘ £ 5 !B £ / 

izx .A fe jlDECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)L~

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

Num ele......................... ')}fA~H.6‘cULr......................................
Prenum ele............ .....y - r i n ...................................................
Funct;ia........ iW t iu d t .& | r r . .................................................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati" Botosani.

.Xik'.t,

(acasa) 
de fax

Locul de munc
Adresa ..........  „ .............................  ..............
Str..... ................................................  n r .........n
Codul postal ..............  Localitatea ........ ..^.^pj^cUJLJL....................................
Numarul de telefon (serviciu) nymarul de telefon
.......................  , numarul de telefon (mobil) numarul
....................... , adresa de e -m a il...........................
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|_j niciuna

(Denumirea societat;ii................................. ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activitati 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 societat;ii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §\ alte actiuni de formare 
niciuna

(Denumirea societal)

2.3.Altele

\p niciuna

(Subiectul conferint;elor sau act;iunilor de formare)

(Denumirea societal) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
|_| niciuna

(Denumirea societal) 

1
(Natura activitat;ii)



4.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produce, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §\ prenum ele...................................................
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
| XJj niciuna

(Denumirea societatii........................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\i% niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
l i j  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.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din £ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fraji)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea societatii........................................ ) (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)
M  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabiie sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice 
\_\ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Intervente/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
htj niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere
î i niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/interveni;ii punctuala/punctuale (IP): conferin^e §i alte actiuni de formare 
|j| niciuna

(Denumirea societatii)

2.6.Altele

M niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, 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 intretinere 
Numele §i prenumele

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

3



reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile men^ionate mai sus:
ly>l mciuna

(Denumirea s o c ie ta l......................................) (de^inere (Natura participarii financiare)
de act;iuni)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................
f

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 ment;ionate 
mai sus.

Data . Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTEREŞE»P*taJul Judeţean da Urgenta
j „Mavromati Botoşani

s 1 i&fTRAJRE-IESIRE
Subsemnatul/Subsemnata, ...... t/R......„avâQdi......d(itî c.ţIaAN e

...... , la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP domiciliat în hu).

......................................... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

de acţiuni acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

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:
3.1.....  .......

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..... ......N

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/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 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


