DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
H) A / £
de
/ _______________ la

i_______ M A (fU A-___________

, având funcţia

u

rfy !f

domiciliul

-ŢIT)^ A - a S /

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1' deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

3 OC01

jâOZ

Í

/

HO â l

/

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1'

te '

f i

/ / £
/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
f â iy>
-fa

4r

7

50

i

Cotaparte
4

*-

&

Modul de
dobândire

Titularul2'

CUMPMfk

MÂÂţţ

( e tf$ 7n L(c h i-

M iji 4

-v*

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Marca

b itJÛ ÎltdÙ H

i t.T T A
rf
Tfi>PA

/V M r n rtUî.iSi^

Modul de dobândire

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Natura

1

tû iô
cj.i M

____ l / 9 G cj

/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Descriere sumară

Valoarea estimată

Anul dobândirii

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării
•

2

Valoarea

IV . A c tiv e fin a n c ia r e

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Sold/valoare Ia zi

Deschis în anul

fo .

000

//>/> *

000

i

to i f

■
(

iZtţ/2

9 â ( f)

♦

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Eţhitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de pârtiei])are

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3, Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

■

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator.de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2, Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea,

4

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înch
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

‘i B L i h c / i

134 M 3,,.

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
tZ
M A T B -i
1.2. Soţ/soţie

rA ¡Xrî l i A

V /T tfL .r tA \J p m i l r t

l i £ ! \iC A /f

1.3. Copii
2, Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
ñ k - 'T B i
2.2. Soţ/soţie

M. M

ii-

C /4 /

/

M M ie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
’

5

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

6

S p ita lu l Ju d e ţe a n de Urgenta
„ M avro m ati" Botoşani

INTRARE-IESifjE
.^..^LU N A ...... AN

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de SEF SECŢIE

MATEI MARIA
la CARDIOLOGIE

CNP

domiciliul

, având funcţia

BOTOŞANI

---------------------------------------------------------- ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Amil
dobândirii

Suprafaţa

Cotapartc

Modul de
dobândire

5

2002

3000 mp

1 /2

Moştenire

M a te i M a ria

5

2001

2500 mp

1 /2

Moştenire

M ite a R a lu c a

Titularul1'
M a te i Iu lia n
1

j
_______

.1

1

-------- -------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2004
50 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Cumpărare

Matei Maria

Titularul2*

1

2008

60 mp

1/2

Cumpărare

Matei Iulian

2

1992

97 mp

1/2

Construcţie

Mitea Raluca

L_______ _____ _
1

1

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marea

Autoturism

VW Jetta

Autoturism

Ford Fiesta

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

2010

1

2009

Modul de dobândire
Cumpărare
Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Autoturism V W Golf

04.2019

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

Vanzare

1000

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Deschis în anul

Tipul*

Valuta

1

RON

160.000

2

RON

43.000

1

EURO

20.000

Sold/valoarc la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prcstat/Obicctul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Spitalul Judeţean Mavromati BT

Servicii medicale

117.421 RON

Servicii medicale

13.8000 RON

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Matei Maria
1.2. Soţ/soţie
Matei Mari a
1.3. Copii

C.M.I.

Botoşani

2. Venituri din activităţi independente

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serv iciul prestat/obicctul
generator de venit

Venitul anual
încasat
______

7.2. Soţ/soţie
---- '
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
—-------8.3. Copii
_____-------- ^
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

22.05.2019

Dr. Matei Maria
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

*>¿7

m

s&eîltfr-------------------------------- Ia 5 £CTf1t
domiciliul

a a î

A

_

, având funcţia

ch i.fa 'o c.0 €(& ----------------------------------

’

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
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
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.....

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

hW W h& M

M

C. M. /1

ke>rr>f^Â771
p

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 majoriţar/minoritar:__________________________________________________ ______________
5.1 Beneficiarul d e contract num ele,
pi ei lum eM ienum irea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafo st

1

Tipul
contractului

D ata
încheierii

D urata
contractului

V aloarea
totală a

denumireaşi
adresa

V

Titular...

contractului

încredinţat
contractul

contractului

ti& tf J Â
— ..

-

Soţ/soţie................

Rude de gradull1'ale titularului

Societăţi comeraab'Petsoană fizică
autorizată/Asociaţii femiMe/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitalăcaie
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
[iegn\ onamentale/Fundaţii/ Asociaţii2'
^ 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 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
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S p ita lu l J u d e ţe a n cie U n
„ M a v r o tn a ti" B otosa';

DECLARAŢIE DE INTERESE

INTRARE-IESJR

Subsemnata MATEI MARIA având funcţia de medic sef
la Cardiologie, Marchian n r.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

1.1

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
_____

_____— -----—
---------

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 2.1 Colegiul Medicilor din Romania filiala Botoşani

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

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

prenumele/denumireaşi adresa

contractantă
denumireaşi
adresa

care a fost
îrxaxxlinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totalăa
contractului

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

Soţ/soţie................

Rude de gradul I1'aletitularului

Societăţi comerciale'' Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sausocietăţicivile
profesionalecurăspundere limitatăcare
desfăşoareprofesiade avocat/Organizaţii
neguvemamentata'' Fundaţii/Asociaţii^
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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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jă x .0231 517780
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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 &

fx 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. 31 11990,
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 a ta i X .... /0 ÎJ2 O 1 9

Semnătura

S p iS iu S Judetean de Urqenta

I
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DECLARATIE
Subsemnatul/Subsemnata,
de MEDIC SEF SECTIE

d e in t e r e s e

MATEI MARIA
la SECTIA CARDIOLOGIE
domiciliul

, avand funcfia

BOTOSANI

1. Asociat prevederile
sau actionar
societal
comerciale,
companii/societati
nafionale,
institufii
de credit,
grupuri de
cunoscand
art.la 292
din Codul
penal privind
falsul in declaratii,
declar
pe propria
raspundere:
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea §i adresa

C alitatea depnuta

Nr. de par^i
sociale sau
de acpuni

V aloarea 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:______________________
U nitatea
- denum irea $i adresa

C alitatea depnuta

Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1. M EM BRU C O LEG IU L M ED IC ILO R

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 asisten t 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:
5.1 Beneliciarul de contract: numele,
ptetiumeledenmniiea $i adresa

Insthujia
contractanta:

Procedurapiin
careafost

1

Tipul
contractului

Data
lncheietii

Durata
contiactului

Valoarea
totala a

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^ii/ A so c ia l
11 Prin rude de gradul 1 se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, 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. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul 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

2

DECLARAŢIE DE INTE
Subsemnatul/Subsemnata,

de

W & T& i

^£ cn J _L

____

'domiciliul

cnp

M

fb /l i

/ f

u ţ jU M u e

, având funcţia

la _
____ ' / 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:__________
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
\

Unitatea
denum irea şi adresa

Calitatea deţinută

I

t~\ »»f <

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
\ /

I /""v

»»/“v

4- y~\. f

IA

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

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
contractantă:

Procedura prin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adiesa

încredinţat
contiacail

ccndactului

conüactului
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Rude de gradul 111ale 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 num ele, denum irea 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 com erciale pe aci iuni la care declarantul îm preună cu so ul/soD ia i rudele de gradul I de in mai
puDin de 5% din capitalul social al societăD ii, indiferent de modul de dobândire a acD iunilor.

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

Data completării

///„ Q ê -
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Spitalul Ju d eţean de U rgentă
,,M avrom ati" Botoşani

INTRAR

DECLARAŢIE
DE INTER
*
Subsemnatul/Subsemnata,
de
< ^ p cn /?

tfh/ £ /

e.A~A/y\'&

|a

, domiciliul .

/'¿i A~/l p /ţ—_____________

s /V/ t l c

, având funcţia

v

.

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:

b — I— ga wam
1a
v. ■
3. Calitatea dc membru In cadr ni asociaţiilor profesional e şj/sau sindicale-

Mcti l U/

3.1.....

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
•
■ V 7 ' , r4.
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Instituţia
Procedurapin
Valoarea
Tipul
Data
Durata
pammde/danumireaşiadiga________
contractului
contractantă:
careafost
totalăa
încheierii
contractului
1

d enu m irea şi

încredinţat

ad resa

contractul

contractului

contractului

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

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

-

-

-

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

Societăţi co m erciale' P ersoană fizică
autorizată^ A sociaţii fam iliale/C tihinele

CM\

individuale^ cabinete asociate, societăţi
civ ilep ro fesio n ale sau societăţi cavile
p ro fesion ale a i răspu n dere lim itată cate
desfăşoară profesia d e av o cat/ O rganizaţii

1

neguvem am en tale/ F undaţii/ A sociaţii^

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-

Urgentă

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mi

llS llf e

üosiani

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

N T R 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
, . ^
. ..... Q k$Jf)\â£0< S(£
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă
Q t t - 4-■ ■•-C A H l/ft-£>¿£>6r *£
Adresa
Str........‘
Codul poştal............. Localitatea
Numărul de telefon (serviciu) ...................
numărul de telefon (acasă)
..................... , numărul de telefon (mobil)
numărul de fax
..................... , 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

(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

,

..<vlulti.ll...A&.(8.#ito'W*yr

\Denumirea societăţii)

.....

^TUtfUt Oe cs»Htt4M'Td.................................

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
jAj niciuna

(Denumirea societăţii)

1

y

(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..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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
3

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

(Denumirea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

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.
Subsemnatul/Subsemnata

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.

4

Subsemnatul/Subsemnata,
l ,a Spitalul
CNP

Judeţean

de

Urgenta

„Mavromati"

Botoşani,

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 -

Calitatea deţinută

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

31.

J
a@■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

Procedura
Instituţia
prin care
Data
Valoarea
contractantă:
Tipul
Durata
a fost
încheierii
totală a
denumirea şi
contractului
.
. . . contractului
.
...
încredinţat
contractului
contractului
adresa
contractul

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:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
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 (acasă)
Numărul de telefon (serviciu) .....................
numărul de fax
..................... , numărul de telefon (mobil)
..................... , adresa de e-m ail........................
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

(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)

,r

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de forn
ormare)

2.3.Altele
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(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.
B)Interese ale soţului/soţiei .
~ A
t , *VNumele şi prenum ele....... /x .tX T JFrr./.............
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..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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)
1^4 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..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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
3

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

4

....

Semnătura

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Cod Fiscal 4557951; Telefon o l
iü iù tt

Spitalul JudeteafeLÜ&.Ut&e/iîâ 261S Operator date cu caracter pen
!
„Mavromati" Botoşani

!

!Nm^RE-IES»RE

.

•n m & 'l& H S ! '

jjNTRARE-iEsi

»

‘

...il,

■{...Zi .

cvNa

DECLARAŢIE
şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la Incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Subsemnaţi il/a-

...domiciliat/a în loc

7j Q -Ş

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta,,Mavromati" Botoşani Str.Marchian nr. 11
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).......................................
numărul de telefon (mobil)

numărul de fax ....................

adresa de e-mall
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
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 in legătură cu cele menţionate mai sus.

D a ta ^ ..

Semnătura

Y

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a
sau de i

nbrilor comitetului director, a ş^ţixtede SQCbeş^Je stehoritottâ
ciu, referitoare la incom patibiităţi „M avrom ati" Botoşani

Re-iESi

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

:zi

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

M

U N A ...... A'

............... Domiciliat în Io
j u de] u I..

Adresa profesională: S pitalul Jude]ean de U rgenta„M avrom ati B otoşani, strada
M archian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
1.Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/si indemnizată, inclusiv în cadrul
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.
3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităti
»

>

spitaliceşti.
4.Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 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 /#..../. i5Î72016

Semnătura

D EC LAR A ŢIE

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de
secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare I
Urgentă"
„M a v r o m a ti" Botoşani

I
Subsemnatul ............... y
Domiciliat/a în .....

. A Z B . l .......

in t r a r e

-i

e s i r e

,.-

M.

/La.Z$.3./kM L

Adresa profesională...... .......................................................................... /
r^

}

.

.. ,

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

l.Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul vreunei
autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.

2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti.

4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 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.

Semnătura

Data

.....

je n tá

S p ita lu l J u d e ţe a n d e Urc
„ M a v r o m a t i" B o to s a '

* E ñ i ^ A^ v \ ECLARATIE
PE propria RAspa[
tes»s re 95 din 14 spril» « * •

I

,
■

RARE-IESÍR c

/ / '//- í

d /¿ O , / 3

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

A r / '£ (

sef/ş.sisieni— sef

C Â r$Ltfoâ£0 C o /£ -

/ ' f k r fU 4 —

(concurs/ijtferimar)

al

, având funcţia
sectiei/şer^ddui/bmulaf

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,
domiciliat în loc.

jud._

_ k O 7~0S â ://(

cunoscând prevederile ari. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
-

in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările
ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate aie secţiei / serviciului:
1. Numele si prenumele ______
. ....
, soţ/soţie
sau gradul de ru d e n ie /a fin ita te ____ _______
funcţia de____________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele ____ ___ _. __ __ ____ ____ ____
, soţ/soţie
sau gradul de rudenie/afinitate .......... _......_....... .
......., funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele _____
____
_____ ___
, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate __________ ____ __ , funcţia de______________
în cadrul sectiei/serviciului;
D edarea ■
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.

Medic sei secţie / laborator / serviciul
Semnătura si parafa

DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE
° P i u i J iid e t e a iT d e J j<j
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

J f ' B c /a - .j

privind reforma in domeniul sanatatii - republicata cu modificarile di zb'mplet&rile utteriodh
'SIR.

«

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

M

sef/a^isterrt

C .4 ~ £ /)iO

sef

ft f

d

r

•>

r

f

'

(concurs/Jjjterimar)

L

/ f —______ , avand functia

aI

sectiei/senticiului/biroului

£ _________ la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati” Botosani,
r

domiciliat in loc.

jud./ ? < 9 V f lS

/ y ? O / ? a s / __________

L
£
&
/_,

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

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inciusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;

, sot/sotie
-

, sot/sotie

, sot/sotie

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat informatli false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteies §i mi-am insu§it in integralitate
continutul declaratiei.
t

j
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a

t

a
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Judeţean de U rgenta

., 'V r i v r o m a ţi" Botoşani

J h A R E -IE Ş IR E

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
art 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, M
de

medic

t n / i L

sef/a&st&Rt— s e f

CÂ G jftid C â b t

£

(concurs/interimar)

_______ __ , având funcţia
al

sectiei/serviciului/biroului

_ la Spitalul Judeţean de Urgenta ,,M avrom ati” Botoşani,
*■

CNP

ţ

domiciliat în loc. ,

ap._______ jud._______________________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:
1. Numele si prenum ele--------------------------------- -----------------------------------------------, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate •
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenum ele
y
“
, sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
—
, sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/sen/iciului;
~

Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat inform aţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
Data

Spitalul Judeţean de u T g e m T

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUN^>ERE'M avto m a tr Botoşani
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si

... ..................... •

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata,

j'A

ţ______ j^rQ y(

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului
Urgenta

„Mavromati”

C ¿ / Y ) fî/

Botoşani,

având funcţia de medic sef
la Spitalul Judeţean de
domiciliat

în

loc.

~y§-./flc, m u --------- str- .
iud-—

W ^ 4 M -- -----

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

in conformitate cu prevederile art. 183* alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în

domeniul sănătăţii

-

cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau

rudenie/afin până la gradul IVinclusiv, cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:

1. Numele si prenumele

, soţ/soţie sau gradul de

rudenie /afinitate

] .

funcţia

de

în cadrul

secjiei/serviciului;
2. Numele si prenumele

, soţ/soţie sau gradul de

rudenie /afinitate

/

sectiei/serviciului;

sectiei/serviciului;

funcţia

de

în cadrul

/

3. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

,

/
/

, sot/soţie sau gradul de
, funcţia

de

în cadrul

______ _______

Declar c ă :
""—
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.
3

MEDIC SEF
Semnătură si parafa

D E C LA R A TIE P E PR O PR IA RASPU N L

Judeţean de Urgenţi

„ M a v ro m a tr Botoşani

art. 183} alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

INTRARE-IESIRŞ,

privind reforma în dom eniul sănătăţii - cu m odificările şi completările

Subsemnatul/Subsemnata,

tA ( t r f E (

ş e f (concurs/interiffîăr) al secţiei/serviciului

/A ftc Â J tif
p j j {Lfft\ V? ( J&(p

de Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNP
l L Q 4 ^ J g f l --------------blsc.
________ _

et._^

--

____________

f

_, având funcţia de medic
^

/a

Spitalul Judeţean

domiciliat în loc.
str■- - , ,m
ap./ud
_

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal p rivin d falsul în declaraţii, declar p e propria
răspundere:
-

în conform itate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 9 5 din 14 aprilie 2006privin d re forma

în dom eniul sănătăţii - cu m odificările ş i com pletările ulterioare, m ă aflu in relaţie de soţ/soţie sau
rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei/serviciu lu i:

---

1. Numele şi prenumele
de rudenie /afinitate

, funcţia de

, soţ/soţie sau gradul
în cadrul

secţiei/serviciului;
2. Numele şi prenumele

, soţ/soţie sau gradul

/—

de rudenie /afinitate

, funcţia de

în cadrul

secţiei/serviciului;
3. Numele şi prenumele
de rudenie /afinitate

\

, soţ/soţie sau gradul
, funcţia de

în cadrul

secţiei/serviciului;
Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îm i asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.
y

MEDIC ŞEF
Semnătură şi parafa

