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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata,            Dr. Airimitoaie    Maria , având funcţia  

de       Medic  sef  sectie  la Spitalul  Judetean  Mavromati – sectia  Pediatie  2  , 

CNP  ___________________ , domiciliul _BOTOSANI 

________________________________________________________________________________________ , 

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

 

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

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…... - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1…… - - 

 - - 

 - - 

 - - 

 - - 

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

3.1…...  

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 
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denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

- - - - - - 

Soţ/soţie …………... 

- - - - - - 

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… - - - - - - 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

- - - - - - 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

 Dr. Airimitoaie  Maria  

....06.06.2017..... ……………………………….  
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^ c i ^  coinerekle, c&njraim^o,
di*ft A

Nr. de parti 
sociale sau

Valoarea totala a 
partilor socialeCalitatea detinuta

de actiuni si/sau a actiunilor

DECLARATIE DE INTERES

Spitalu! Judetean de UrgentS 
,,M avrom ati" Botosani

NR......................21 ...„,„.CUNA...... A N l.._

Subsemnatul/Subsemnata, h
de cwsuduz, fo tZ  beCa a C

CNP

bR f t l& ( W j7 V p £  M jte .1 4  avand fuytia
__ la dfy Ib^QkUuS  ̂ %

 ̂ •itHsLAS'-, domiciliul \<XA/U

5/
m
stt
a t

Contract*? inclusiv ceie de asl 
deruiare % dmppl exercitgri 
it, ̂ ocal si din fonduriextern*

istenta Juridlca, ^nsultanta jurididi, coosUltanta si civile, obtinute ori aflate 
functulor, mandatelor sau demnitStilor publice fmantate de ia bugetul de 
ort mcheiatc cu societafi comcrciale cu capital de stat sau unde statul esie

5.1 Benefidamlde contract numde, 
pnmumdedenumirea si adresa

Institutia
oontractanta:

ftooeduraprin
careafost

Tipul
oontractului

Data
rhchderii

Durata
oontractului

Valoarea 
totala a

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

Unitatea
— denumirea si adresa -

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta
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danumireasi
adresa

moredintat
contractul

contractuhi contnactului

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

— \ —

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

— ■— — ------ -

Rude de gradul I1J aletitularuliii
— ■— - '— -

Societati comerriale/Persoana fiaca 
autarizat̂ Ascdata6miliale/( ^  
individuale, cahinete asoriate, societati 
dvileprofesionale sau societati civile 
profesionale cu iaspundere limitata care 
desfasoaraprofesia de avocat/ Qganizatii 
n^vammenlale/Rmdalii/Asoda#

-— •------ <-----

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

X f o f  <20/ j o
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231.5177-80--

vromati" Botosani.o

Soitalul Judetean de Urgenta
P M avromati" Botosam

DECLARAJIE DE INTERESE LNTRAHE-1ESJ^ /
(Model Ord.M.S.632/2006) U .. HO...>•

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

Numele...... l  'X P . /?.
Prenumele----- M . r h
Functia ....
Adresa profesionala 
Locul de munca
Adresa.....
Str............. fY )&4
Codul postal............... Localitatea
Numarul de telefon (serviciu)
.......................... , numarul de telefon
.........................., adresa de e-m ail..............................
A)Xnterese personate
Indica£i mai jos toate legaturile cu societatjile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!, precum §i cu 
reprezentan£ele din £ar! ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!. 
l.Participare financiar! la capitalul unei societ!t;i din categoriile ment;ionate mai sus: 
l^n ic iuna

. I M i x l . F r . ..............................

ionala * Spitalul Judetearwde Urgenta „Ma;
:3 a . ... .jjk A ttJ L w ... M.q. VMm &Ci1

i ajy?. nr.
K ■ M ■ ■

numarul de
(mobil)

telefon
numarul

(acasa) 
de fax

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

2.Activitate/activit!ti care conduce/conduc la o remunerare personal! 
2.1.Leg!tur!/leg!turi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulat!) 
k£j niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferee §i alte actiuni de formare 
IJ^niciuna

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

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

niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profiiul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import In orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so$ului/sotiei
Numele §i prenumele.......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalu! unei societati din categoriile mentionate mai sus: 
l^n ic iuna

(Denumirea societatii................................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
m.unca cu remunerare regulata) 

niciuna

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

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturl (fara remunerare) (FR)
|)Cj niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicap' mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profiiul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. ____

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

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
IVf niciuna
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(Denumirea societatii................................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 
l^ l  niciuna

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

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
1̂ 4- niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere 
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
\ / }  niciuna

(Denumirea societatii)
2„6.Altele

niciuna
2=6./

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|^4-niciuna

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

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

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus: 
tj^n ic iuna

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

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate 
mai sus.

(Denumirea societal 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

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

Data Semnatura
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Subsemnatul/Subsemn

CNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 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 Calitatea deţinută Valoarea j
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1 ..........  —  —  —

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

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

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

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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
ĉontractului

Valoarea 
totală a 

contractului
i i

Titular
Soţ/soţie............
Rude de gradul I1) ale titularului
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat / Organizaţii 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

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

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Titular............ _ j _ 1 _  —- -- •—  , '
Soţ/soţie............. —  __ ‘1  _ "Ţ
Rude de gradul l 1) ale
titularului............... —  I ---- ---- \ —  „—  __
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 | j 1 •
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" BOTOŞANI
Spita lu l Judotaan de Urgentă

„Mavromatt" eseului
IN  T R A  HL: - i G S i l

DECLARAŢIE DE INTERESE ‘ ~ ‘
(Model Ord.M.S.632/201

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

Numele ..../$/.£(C'JjM.hJÂ.................................... ...................

Adresa profesională - Spitalul Judeteap de Urgenta ,,Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă ÎT&k.MrfktcU
Adresa ...ffîA.CMU.WMl ................... //.........
str............Oo$.kn:A................................... .
Codul poştal ............. Localitatea .............................................
Numărul de telefon (serviciu) , numărul de telefon (acasă)
.......C7........... , numărul de telefon (mobil) . numărul de fax
....... rr........... , 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)
I^Lniciuna

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

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) 
l^jjiiciuna

(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.

B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele................. 77..7.......................
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:
\k[ 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)
\)Q 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 
|*k niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
IZTf 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:
|̂ Ţj niciuna
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(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)
|vj niciuna

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

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 
M  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 
|2?l niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
\Z\ 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.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
\̂\ 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 ..

Data
0 2 *0 1 . 10 (6

Semnătura
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