
IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr .M a rc h im N r .il;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x  .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06 /  05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

..ittieit Judeţean  de Urgentă  
-.M avrornat!" Botosani

SNTPiARE-lESiRE
m .  m  LM

D E C LA R A ŢIE
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)

Numele si p renum e le ..^ i i  ...........................................................

Funcţia f y TJkfe... ... sectia/compart imentu I.......Q/ o:—

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de U;genta„Mavromati”  Botoşani sectie/laborator/

Sut^emnatul / 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 Semnătura



Spitalul Judeţean de Urgent*. 
„Mavrcrnati" Botosani

RE-1ES1RE. |
í -  e  M

2 1 -J n ^ X  UfflA-.»™ ■ r.AWc.;. ■ ■

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, . f  (9 C /l^ -/ Ü Q (V ! Í ? / } / J / J  având funcţia  
de f i ^ A / c  l W v ' f a / a r  A & y fik n /s r ta J p / T - j f a t .  A<*' V 2&  , & i f f i q * ¥ t ? 7 '

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sodetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asocia: L fundaţii şan alte ort anizaţii ne uvemamentale:

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

de acţiuni si/sau a acţiunilor
1.1

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

1
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale compantilor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

¿ U  C V /  Ñ  $ ~ k ¡ C /¿ 4 £  /2 /

3. Calitatea de membru în cadrai asoda ilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
de inute în cadrul artidelor i olitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului jolitic
4 .1 ........

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinnte 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 sodetăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar inaj oritar/minoritar:
5.1 Benefidamldecontra^mirda

------
Instituţia

contractantă:
Ploceduraprin 

care a fost
Tipul

contractului încheierii
Durata

contrarului
Valoarea

1



denumirea şi
adresa

maedinţat
contractul

contactului contractului

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

Sol/sotie.............. ..

Rude de gradul: ‘atetitulanâii

Societăţi comerciale/ Posoană fizică 
autaiintă1' Asaaaţii famniate' Cabinete 

dr bale, cabinete asociate, societăţi 
tăvile pufesionale sau sodctâi civile 
profesional e cu râspmdere limitată care 
desfăsoaraprofesia de avocat/ Otganizatu 
neyuvetranwitale' Rmdaţii/ Asociaţi25

—

!) 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 Ia care declarantul împreună cu sotul/solia 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

4 .(7« , X 0 3 J

2



Splthlti! J y dote art de U rgen tă  I
Bf'^Oï.sni

'INîRÂrtE-teSIRE 1

DECLARAŢIE DE INTERESE9

Subsemnatul/Subsemnata, ( L O p O f ^ / 'y  ( z u m ^ / z t  C f ş f f i / f i - .  având funcţia
de (£ £  Af l?<rc/'/t â r  A -’P ^ y W f l a  Î T ; t

. domiciliul H ţ / ^ ţ -4

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

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

anii/societăţi naţiorn 
aţii sau alte organiza

de, instituţii de credit, grupuri de 
iţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -

9

Calitatea deţinută9
Nr, de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/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 oranizatii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
'upuriior de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......
T ^ f e ^  ? ~ £ - \T  W t r  C O C crG f U L u r  ~ ^ ( f / y c TZ q TZT b T ~

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor rofesionale 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 i denumirea artidului olitic
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 B eneficiaru l d e  co n tra c t n u m ek ţ Instituţia P rocedura p rin T ip u l D ata D urata V aloarea
p ra u m d e d e n u m h e a  ă  adresa conlnctan lă: ca re  a  i s t contractului în c h e ia ii contractului to ta lăa

1



detw m ireaşi

adresa

m aed in ta t

con tractu l

contractului contractului

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

S o ţ'so tie ........................

R u d e d e g a d u llh a b titu k u lu i

Societăţi c o m a o a fe ' P ersoană fizică 

au to rizată ' A sociaţii ik n ilia le 'C a b in e te  

individuale, cabinete asociate, societăţi 

dv flep m fesio n ale sau  societăţi civile 

profesionale cu  răspundere lim itată care 

d esfaşo arăp ro fcăa  d e  avocat/ O rg a n iz a i 

n q a n u n u n e n ta le / fu n d a ţii/ A so c ia ţi?

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

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

2



I V I ^ ^ w  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr .M a rch ia n N r.il;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x  .0231 517780 

Modei înregistrat la nr. 19489 /0 6  /  05/2019 Operator date yutam cier personal nr. 35268
Spîto'.ul Ju d e ţe a n  c!a t iHci

„M a v fo m

iî

NR. . rj
¡Cili târ.tOyC

H U ih m .
¿ 0

D E C LA R A ŢIE
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)

U ) C d > /\ /  7 7 X /.A —Numele si prenumele........... ^ ..................................

Funcţia . f e j i f h t t . ..•^^ fr/^ .-i^sectia /co rripa rtim entu l....... — H & /  (f

Adresa profesională

Locui de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,JVIavromati'’ Botoşani sectie/laborator/

serviciu/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-mail

Subsemnatul / a : . . ^ ^ $ . ( $ /^ V . ...... ............................................... domiciliat/a în loc.......

judeţu l...... ...............

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 Semnătura



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

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

Calitatea deţinutăUnitatea
-  denumirea şi adresa -

u . -  orTfr'ftffg Hnttmte

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale conipaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ort ale altor organizaţii neguvemanicntale; _______ _

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1.

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4. i .  C (  iA r ’c- h th ,

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prarurnebetaurmirca si adresa contractantă: arie a lost contractului încheierii contractului totală a

1



denumireasi
?

adresa
încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sode................

Rude de gradul i ' ' aletitulaiului

Societăţi comodale/ Persoană fizică
j

autorizată1' Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
ncguvcrnaincntale/ FuixMi/Asociaţi?

lj 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

XÎ-MÂM....

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il ;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jă x . 0231517780  

'  -• Operator date cu caracter personal nr. 35268 —— —

,  P ^ ^ J J  l~~ ^  J . J .

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

.̂RE ÎESIRE
. . z i LUNA .cJ Â n c / l

-ÎE$/R£

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)

Subsemnatul / a:........ . f r r ......................................... domiciliat/a în

, judeţul.....

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment, h.C.P.. . Marchian nr. 11.............................

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

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

adresa de e-mail

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 h990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale 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 nonguvemamentale 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 Ia iit. 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 l ţ ......<3^,./2019 Semnătura



Spitaiu! Judetean de Urgenta
„M avrom air Borosani

DECLARATIE DE INTERESE
V,!R...... ........... /-.Zl .........LUNA ‘

Subsemnatul/Subsemnata,
de H t; hi (, k?cC//H  / . /  /

j  , avajid functia
ia -W  • t^ jg- di uy ' ? /  -  Co >*>

r, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 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, precnrn gi 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 san 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 gi denumirea partidului politic ___________________
4 r . : : : .  H r a m  v  c l i r t ,  h L

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta 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 Beneficiarul de contract numde, 
prenumdedenumhea si adresa

Institutia
ccntnactanla;

Procedure prin 
caieafost

Tipul
conlractului

Data
incheierii

Durata
oontractului

Valoarea 
totala a

1



denumirea si 
achesa

incredintat
contractul

caitiactului cmUactului

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

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

Rude de gjadul I1̂] ale titularului

SodetM ocxnadale/ Persoana fizica 
autaizata/ Asociatii familiale/ Cabinete 
individuale,cabineteasodate, societati 
civflepofesiaiale sau societati civile 
piofesionale cu raspundere limitata caie 
deslasoaraprofesia de avocat/ Q^nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

]) 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 com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai 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

1 0• }̂Ja .....

2


