
S p ita lu l Ju d e te a n  de U rg e n ta  
, ,M a v ro m a ti"  B o to sa n i

DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, FAIGHEL GIULIANA MIHAELA , avand tunctia
de Sef Oficiu Informatica____________  la Spitalul Judetean de Urgenta” Mavromati” Botosani ,

CNP domiciliul Botosani

5

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

1. Asociat sau acjionar la societal comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru in asociatii, func

anii/societaji nationale, institutii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea dejinuta

Nr. de par î 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parfilor sociale 

§i/sau a ac^iunilor
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autononie, ale companiilor/socictafilor na{ionale, ale institu^iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asoCiatiilor sau furidatiilor ori ale altor organizalii neguvernamentale: ______  ___

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilorprolesionnle gi/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
definute In cadrul partidelor politice, funcfia detinutS $i denumirea partidului politic _____
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultant §i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfio nar majoritar/minoritar: ________  _________________ _______  ___
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institujia Procedumprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denuminea $i adresa contradanta: careafost contractului Tncheierii contractului totala a

1



denumirea $i 
adresa

incredin(at
contradul

contractului contractului

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

Sô sobie................

Rude de gradul I" ale titulaniui

Society comerciale/ Petsoana fizica 
automata/ Asocial familiale/ Cabinete 
individuate, cabinets asociale, society 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu raspundete limilata care 
desfajoara profesia de avocat/ Organizatii 
neguvernamentale/ Fundajii/ AsociapP

1} Prin rude de gradul I se mjelege paring pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

soptl/sobia §i rudele de gradul I ob^in 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 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii 

24.05.2019

Semnatura

2



Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef Oficiu Informatica

SpitaluS Judetean de Uryenta ( 
,,M a v ro m a ri"  Botosani I

DECLARATIE DE INTERESE
I N T R ^ R ^ I E  IR E

fc ..Z I ../fe.LUNA .fpA N </-(/• {(}

FAIGHEL GIULIANA MIHAELA , avand funcfia
_______ la Spitalul Judetean de Urgenta” Mavromati” Botosani ,

, domiciliul Botosani

5

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

1. Asociat sau acfionar la societaji comerciale, companu/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes econor*'^ L  ------- —  * - •*

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de par|i 
sociale sau 

_de act i uni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

§i/sau a acpunilor
1.1.......

//

regiilor autonome, ale companiilor/societatilor Rationale, ale institu{iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale;______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1 Z

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, funcjia definuta $i denumirea partidului politic __________ _
4.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1Beneficiarul de contract: numele, Insthufia Pnxedura prin Tipul Data Durata
prenumele/denumirea$i adresa contractanta: careafost contractului incheierii contractului

Valoarea
totalaa

1



denumirea $i 
adresa

incredinbat
contractul

contractului contractului

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

—

Soj/solie..................

)/

Rude de gadul I1) ale titularului / /

Societal comerciale/ Persoana fizica 
automata/Asocial familiale/Cabinete 
individuals cabineteasociate. societal 
civile pix)fesionale sau societap civile 
profesionale cu raspundere limhata care 
desfa$oara profesia de avocat/ Gganizapi 
neguvemamentale/ Fundafii/ A social

n Prin rude de gradul I  se Tn^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2> Se vor declara numele, denumirea $i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

so |ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a 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 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Faighel Giuliana Mihaela , având funcţia  

de Sef birou informatica la Spitalul Judetean de Urgenta „ Mavromati” Botosani , 

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 



 2 

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 

  

08.06.2017 ……………………………….  

 



DECLARAŢIE DE INTERESE9

Spitalul Judeţean do Urgenta 5 
„Mavromatî* Botoşani

iNTRARE-IE*

Subsemnatul/Subsemnata, f^ A i E (  G / ' U  / a / j A//J
de s 6 J  pn'n&u /ujar m a Ac>x7 lă fi p i J^uolpAeon

CNP , domiciliul A)QTOZ> A  H i

H i  H A  c  C A  , având funcţia (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, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:___________

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale 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 si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

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

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

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

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1) ale titularului

Societăţi comercial©7 Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale'' Cabinete 
individual© cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoare profesia de avocat/ Gganizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

/
/

1) 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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

O * < lo f ţ>

2



SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

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...... F A l. ir .........................................
Prenumele....&  ( . U jU .  A  M  A ..... M  A  .*?.£ A .................
Funcţia ..... 3 gd-... h ? . CG .U.. y. i /X  r jrQ g 'p . # A  & Q .   .........  , , ,
Adresa profesională ,, 1/ n o m o A
Locul de muncă . . . .... ' . ......... . . .
Adresa . . . f o . Q . & . S M f l A ..............................................
Str....... .........................................  nr. .........
Codul poştal A  .-^Localitatea . . A & Z P . f . A r & . i . ................................................
Numărul de telefon (serviciu) . $ £ & . ( .£ / < $ . $ { & . . . , numărul de telefon (acasă)

, numărul de telefon. (mobil) ........ ...............  numărul de fax
..........T77....... , 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:
1̂  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) 
l̂ /l niciuna

(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 
M  niciuna

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

B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele . . . . . F & 2 & U ............
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

(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)
|_̂J niciuna

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

(Denumirea societăţii)
2.3.Altele

niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

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

niciunaM

(Denumirea societăţii) (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.

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

(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)

k 1
niciuna

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

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

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

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

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

K' niciuna

(Denumirea societăţii)
2.6.Altele

niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(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 
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................................... ) (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.

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.

Data o£. cu Semnătura



< J  c / c U ro e u /o \  to ir r o 'u v 't '

(2)DECLARAŢIE DE INTERESE a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, 
personalului cu funcţii de conducere (şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu) 
UNITATEA SANITARA < M  U r O t u / J  „ U f e  7^ u9 U s q A  "
Numele . . . {Ş.Cr......................... ' ......  ^
PrenumeIe . . { < < / ? . . . . f i / . t i A o L A ..........
Funcţia ... Ş . e. j ... h i . 0 9 . u .... J iC io !'..
Adresa profesională ,
Locul de muncă . . / b . ' . O P . U . . . { m J ^ . C . ^ V . 9 . £ .  5 r ^  j v
Adresa . . t â . Q t o . Ş . P . f r ......... f . ..........
Str. A i a  ....  nr...... .........
Codul poştal............. Localitatea .fk P .T P .^ A S P .'.........
Numărul de telefon ( s e r v i c i u ) u m ă r u l  de telefon (acasă) .....Tr.. , numărul de
telefon ( m o b i l ) m ă r u l  de fax ..rr... , adresa de e-mail ...T.....
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, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|̂ | niciuna

(Denumirea societăţii................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
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): 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)
|_̂  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.



B)Interese ale soţului/soţiei 
Numele, şi prenumele 
..... jS (i.ţf,c. ...dfr. X.Ort...............
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:
|j  ̂niciuna

(Denumirea societăţii................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
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)
2.2.Intervenţie/intervenţii 

niciuna

(Natura legăturii durabile sau permanente)
punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare

(Denumirea societăţii)
2.3.Altele

' 4
niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

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

niciuna
M f

(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.
01.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
U | niciuna

(Denumirea societăţii....................................) (deţinere (Natura participării financiare)
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)
L_| niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
B2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
M  niciuna

(Denumirea societăţii)
2.3.Intervenţie/intervenţii 

niciuna

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

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

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

'X' niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
B2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de 
formare

niciuna

(Denumirea societăţii)
2.6.Altele

4 Tniciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
B3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
|y[ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
B4.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.

BD)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 
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



(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.

Data 0 2 . 0 2 . Semnătura


