
DECLARAŢIE DE INTERESE
S p ita lu l J u d e ţe a n  cie Un 

„ M a v ro tn a t i"  Botosa';

INTRARE-IESJR

Subsemnata MATEI MARIA având funcţia de medic sef

la Cardiologie, Marchian nr.ll,a l Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati”Botosani

CNP cu domiciliul in Loc. Botoşani,Jud.Botosani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele:

------------------------------------------------------------------- — — -— .—  -----------—  — —    t ’— —r -  —*■— ■— ~~ 1      — ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -------------

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

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 dc membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter# i

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 Colegiul Medicilor din Romania filiala Botoşani Membru -
_____—

_______-------------------
------ ' I

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

4. Calitatea de membru Sn organele de condweere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, juneţia deţinută şi denumirea partidului politic_________

5. Contracte, inclusiv cele dc 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:

Instituţia Procedura prin lipul Data Durata5.1 Beneficiarul de contract: numele. Valoarea
1



prenumele/denumirea şi adresa contractantă 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
îrxaxxlinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
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 
desfăşoare profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentata'' Fundaţii/ Asociaţiî

u 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 

22.05.2019 Dr. Matei Maria
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¿̂SZSSQi -  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jăx .0231 517780

' •p r̂jăâiîsss-aq; .^< î® teaJV de u ra« n «
„M avrom ati Botoşani

IN/F^RE.|ESIRE
iÂl:i , ^ z i . . ^ llunaţj.m fjl

,M a v ro m a ti"  B o to şa n i

[NTRARE-IESI
H\Lzi .Jldtmfk L kL

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:. . . . M . t m l . .......  ........... ...,domiciliat/a în  loc..

S â r & f x W f  '

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromatî” Botoşani sectie/laţjorator/

seDilciu/bir^u/cempartiment, ...Q jţs ^ Î ) ( \.ă /^ ,0 / ,£ L .... 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-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. 3111990, 
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 ia 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 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 ata i X .... /0 ÎJ2O 19 Semnătura



ISp iS iuS  Judetean de Urqenta j 
„M avium a;i" B otosam

|N TRA R£>!E£.
. NR. jjhlb.% .

DECLARATIE d e  in t e r e s e

Subsemnatul/Subsemnata, MATEI MARIA , avand funcfia
de MEDIC SEF SECTIE la SECTIA CARDIOLOGIE

domiciliul BOTOSANI

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

....AN

1. Asociat sau actionar la societal comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denum irea §i adresa Calitatea depnuta

Nr. de par^i 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

$i/sau a acpunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societatilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societajilor nafionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denum irea $i adresa Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1. MEM BRU COLEGIUL M EDICILOR

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic______________________
4 .1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistent juridica, consultant juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:

Insthujia Procedurapiin Tipul Data Durata
contractanta: careafost contractului lncheietii contiactului

5.1 Beneliciarul de contract: numele, 
ptetiumeledenmniiea $i adresa

Valoarea 
totala a

1



denumirca§i
adresa

incredin|at
contractul

contractului contractului

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

Soysotfe..................

Rude de gradul 11} ale titularului

Societal comerciale/ Persoana fizica 
aitorizata/ Asocial i lamiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societal 
civile piolesionale sau societal civile 
profesionale cu raspunderc limitata carc 
desfa§oara profesia de avocat/ Oigpniza^i 
neguvemamentale/ Funda îi/ A soc ial

11 Prin rude de gradul 1 se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denum irea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul, 

sojul/sojia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a 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 ac^iunilor.

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

Data completarii

.as..m
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DECLARAŢIE DE INTE

Subsemnatul/Subsemnata, W & T & i M  f b /  l  i / f  , având funcţia
de ____  ^£cnJL_  la _u ţ jU M u  e ____ ' -
cnp 'domiciliul / y C / j b y / ___________________

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:__________

\  I t~\ »»f < \  /  I /""v »»/“v 4- y~\. f  I A

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale________ _______
3 1 ...... L. £  $ '/  f . / A  A f  ¿T / h  r / / o / l  -  W  A /A /S s ?  ( /

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, consuItanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
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 inajoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele'deniimiieaşi adiesa

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adiesa

încredinţat
contiacail

ccndactului conüactului

Titular.................. I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoaiă profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

cMu , 
tifr-? ta wb* .  im

u 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, 

soţu 1/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societă ilor comerciale pe aci iuni la care declarantul împreună cu so ul/soDia i rudele de gradul I de in mai 
puDin de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

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

Data completării

/ / / „  Q ê  -

2



DECLARAŢIE DE INTER*

Spitalul Judeţean de Urgentă
,,Mavromati" Botoşani

I N T R A R

Subsemnatul/Subsemnata,
de < ^ p cn /?

tfh/ £ /  /'¿i A~/l p /ţ—_____________ , având funcţia
e.A~A/y\'& |a s /V/tlc  v  .

, domiciliul . f-,<OTiO<,A-/^f'______________________ -

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, nrecum si membru în asociaţii, fundaţii său alte organizaţii ueguvernamentale:

3. Calitatea dc membru In cadrb — I— ga wam 1 a v . ■ ni asociaţiilor profesional e şj/sau sindicale- -----------------
3.1..... Mcti l U/

tatea de membru în organele de conducere, administrare si control, 
e în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidului p.

.....
sau ner<

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 Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar: ■V 7 ' , r4. •
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
pammde/danumireaşiadiga________ contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denum irea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

S o t/so tie .......................
- - - -

R u d e d e  gradul I]) ale titularului

Societăţi com erciale' Persoană fizică 
autorizată^ A sociaţii fam iliale/C tihinele 
individuale^ cabinete asociate, societăţi 

civ ileprofesionale sau societăţi cavile 
profesionale a i  răspundere lim itată cate  
desfăşoară profesia d e  avocat/ O rganizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ A sociaţii^

CM\

1

J) 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



crţ&si-
l lS l l f e Spitalul Judeţean de Urgenta „Mi

Str. Marchian N r.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0. 31 5l7/80_

Urgentă
üosiani

NTR ARJ£-t £ S |

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

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

Numele........ ..................................................................
Prenumele......... ..............................................„.......... > , - *
Funcţia . . . ffc. ^ ........C , . ^ . .....Qk$Jf)\â£0<S(£
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă Q tt- 4-■  ■ • -C A H l/ft-£>¿£>6r *£
Adresa
Str........‘
Codul poştal............. Localitatea
Numărul de telefon (serviciu) ...................
.....................  , numărul de telefon (mobil)
....................., adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

numărul de telefon
numărul

(acasă) 
de fax

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

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

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele
l i l  niciuna , y

..<vlulti.ll...A&.(8.#ito'W*- ^TUtfUt Oe cs»Htt4M'Td-
yr ..... .................................
\Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
jAj niciuna

(Denumirea societăţii) 

1
(Natura activităţii)



4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele..............................................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|2(| niciuna

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

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

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

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

2



*

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

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
|2ll niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 
\)(\ niciuna

(Denumirea societăţii) (Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de 
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 
.̂1 niciuna

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

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.Alte!e 
\)[\ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.A!tă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|)(| niciuna

................................ m
(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
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reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|̂ j niciuna

2 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate 
mai sus.

(Denumirea societăţii 
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

Subsemnatul/Subsemnata
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Subsemnatul/Subsemnata,

l ,a Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani, 

CNP domiciliat în

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1....

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

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1....

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

31. Ja■ @ Hkj
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.....

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

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

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:

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii Durata Valoarea 

totală a. . . .  contractului . . . .contractului contractului

"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



SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOS Judstean de Urgentă J
-rMavromati' Botoşani l

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

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

Numele .. ......  rtA V & J..... j,.......................................

Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă ..fr?./S..Cj^../ft:.....
Adresa.............. ..................................................
Str.................................................nr..................
Codul poştal.............  Localitatea.......................
Numărul de telefon (serviciu) .....................
.....................  , numărul de telefon (mobil)
..................... , adresa de e-mail........................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|£| niciuna

numărul de telefon (acasă) 
numărul de fax

producătoare, distribuitoare sau 
aparatură medicală, precum şi cu

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

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

(Denumirea‘societăţii)
2.3.Altele 
|_| niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de forn
,r
ormare)

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
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4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale soţului/soţiei . ~ A  t , *V-
Numele şi prenumele....... /x.tXTJFrr./.............
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
| j\ niciuna

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

niciuna

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

niciuna

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

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
1̂ 4 niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi) 
Numele, prenumele şi tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 
j-̂ il niciuna

2



f

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

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

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 
|̂ | niciuna

(Denumirea societăţii) (Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de 
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 
|jA niciuna

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

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

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

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
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reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societăţii...................................) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
2.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare. k . 1.......... M ..M . pv ~
Subsemnatul/Subsemnata.......................................... . fj7. l/jLţ. ...................,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate 
mai sus.

Data .... Semnătura
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