
Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavrom ati" Botoşani

INTRARE-IESIRE
2RPLNR

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Manager interimar

CNP

Dr. Malancea Radu , având funcţia
la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani ,

, domiciliul Botoşani

5

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 
jnteres 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 ne guverna mentale:

Unitatea 
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2. 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......M embru Colegiul M edicilor Botoşani

M embru sindicat S.M.S

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si 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, 
prenumebdenumirea şi adiesa

Instituţia
9

contractantă:
Procedura prin 

care a fost
Tipul

contractului
Data

încheierii
Durata

contractului
Valoarea
totalăa

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 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul 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

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

¡înregistrat la nr. 19485 / 06../ 05 72018 Operator date cu caracter personal nr. 35268
-------T T i n d e t e a n  d e  U rg e n tă
S p , ! ? M l v r o m S ? -  B o t o ş a n i

NR

INTRARE-IESIRë .o
DECLARAŢIE

/

a managerului persoană fizică, referitoare la conflictul de interese
- L.95/2006Art. 178 alin (2)

Subsemnatul Dr. Malancea Radu .domiciliat/a în loc.Botosani

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment, manager interimar / s tr .. Marchian nr. 11.

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

numărul de telefon (mobil)........................... numărul de fa x ...............................

adresa de e-m ail.................................................................................

Subsemnatul Dr.Malancea Radu. domiciliat în loc.Botosani

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

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de 
conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului ia care la care exercit funcţia de 
manager.

- Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data



S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U r 
„M a v rq .m ş ţr  Botosa

INTRARE-IES
:L Í .m 4;NR.

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de MEDIC SEF SECŢIE

MALANCEA RADU
la SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI

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

, având funcţia

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupur 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: .. :-<Mi i

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoareafttbţai 
părţilor^deirţ 

şi/sau a acţiun'fel
1.1....... \ .IsiÉIjf ;

\ W t r fii
\ mm , ţ|3

\ • s a :
\ V fiii?

mm
''■0M

M m I
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor ue iue r,; 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: : iii»

Unitatea 
denumirea şi adresa -

2.1
Calitatea deţinută

______ Ţ jH p j j jg  f
Valoarea beneficiile,

_______________iiii—/
ü l i i s i

ţm

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. ■ . . . .  .ii -- r—

MEMBRU CMR BOTOŞANI ■
rm iMEMBRU SINDICAT SMS

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

M S—r r5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la buget 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde st;

5.1 Beneficiaml de contract numele, Instituţia Ptoceduraprin Tipul Dala Durata
piuiumele'denumireaşi adresa contractantă: carealbst contractului încheierii contractului

i r  ®ft§

i



denumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului
” l:- .i

wm :Titular. ml ¡y' *

m m
Soţ'soţie.

SWm.%'ŞgsVRudedegradulI 'aletitularului

1

Societăţi comerciale/ Rrsoană fizică 
autorizai Asociaţii femiliak/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitatăcare 
desSşoarăprofesiade avocat/ Ggpnizaţii 
ne^emamentale^Fuat^ Asociaţii^

4® ; -"i,
1) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. Ş iffe  ;
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titula

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară cobţfact|^‘? 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai !pUp|I|(| 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. i f f i '

f s
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea ,: 

caracterul incomplet al datelor menţionate. ¡tijp!

Data completării 

27 05 2019

S ; ■■

0  -p A; ■ ,,

Mp i



? - ■  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Sir, MarchianNr.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; Jax~.-623-M l7?p - - —
- -Ai;------- _____Ulii. Overator date cu caracter personal iirf'iSSW Udetean d e  U rg
Ju d « tfian „M a v ro m a t i' B o to sa r

îNTRARE-iESIRE
Judeţean de Urgentă 

„Mavromati" Botoşani

RE-IËSIRE
-^LUNA ,çJ ahç/.L

e n u  
Bo toşan i

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese

L.95 / 2006 Ari. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul /a : .... .domicilia', în loc..

sir... ,.nr.......bl............sc....... . et....... ap...... judetul...^ ..Q 3^i<û<Vv

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment, .... ................................................ / str, . Marchian nr. 11.................... ...........

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

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

adresa de e-m ail.....................................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-iea 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 !a care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data ./......./2019



Sp ita iu i Jucietean de Urgenta 
„M avrom ati" Botosani

ARErlESJFLE• LP* *JQ  J"K- • ■ \ J '  ’ V'* i ,r]

-  k m  3zJ jB(l
DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subseninata, MALANCEA RADU________________________________  , avand funcfia
de MEDIC S E F S E C TIE ___________________  l a SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI BOTOSANI___________

CNP , domiciliul BOTOSANI,___________________________________________

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

1. Asociat sau acfionar la socictafi comerciale, companii/societafi nafiouale, institufii de credit, grupuri de 
intcrcs economic, precum $i menibru in asociatii, fum afii sau alte organizatii neguvernamentale:___________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea definuta

Nr. de parfi 
sociale sau 
de acfiuni

Valoarea totala a 
parfilor sociale 

$i/sau a acfiunilor
1 . 1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonoine, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

MEMBRU CMR BOTOSANI
MEMBRU SINDICAT SMS

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
definutein cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic_______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultanfa §i civile, obfinute ori allate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local $i din 1'onduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 BeneficiaRilde contract: m uncle. Institufia Procedure prin Tipul Data Diuata Valoanea
pimimele/deniuniiea $i adiesa contractanta: caroatost contractului Tncheierii contractului totala a

1



denumiiea§i
adiesa

inciedintat
contractul

contractului contractului

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

Sof/sotie................

Rude de gradul 111 ale titularului

Societati cometciale/ Persoana fizica 
autoiTzatiVAsociatii familiale/ Cabinete 
individuate, cabinete asociate, societal 
civile piofesionale sau societati civile 
piolesionale cu raspiindete limitata caie 
deslascxira piofesia de avocat/ Gganizafii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatiî 1

11 Prin rude de gradul 1 se Tnjelege paring pe linie ascendents §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sotul/so|ia si rudele de gradul I obpn 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 declarafie constitute act public .̂ i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet al datelor menfionate.

Data coinpletarii Senipatura



cun6scând 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 d 
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, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere 
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
......2a y t/.>c ________

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 aflat 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
acţionar majoritar/minoritar: __________________ _______ ______________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdedenumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul 11 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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asodaţii2)

............

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



DECLARAŢIE DE INTE
9

Subsemnatul/Şubsemnata^
de /vuJ/< ? tdc
CNP
_____  __________________ {

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

/4 c r - fis j
având funcţia

domiciliul

S p ita lu l Jude ţean  de U rgentă \ 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

RE-
.f^ /U N A  ......A N ........

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/sorietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru fn asociaţii, ^ J -------~ —------- ~  ^

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 m organele de conducere, adm**’ 
regiilor autonome, ale cUmpaniilor/societăţilor naţionale,
c m

Unitatea
-  denumirea si adresa -

credit, ale grupurilor de interes

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

¡¿Hac.
3.1

5

île ’ •_ -, ' ' r : '

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

4.1

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data
• --- « -- -

Durata Valoarea
ppmumdedenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dvfle 
profesionale cu răspundere limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neg»vemamenlalê  Fundaţii AsodatiP

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

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

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

Data completării Semnătura- n is //

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Ma\
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .02:

Urgentă 
v ro m a ti"  Botoşani

i
DECLARAŢIE DE INTERESE1 .... .UNA......AN

(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 ....
P renum e le ......
Funcţia >
Adresa profesionala - S 
Locul de muncă ..<>£

vrom ati" Botoşani.

de telefon (acasă) 
, numărul de fax

de U rq şn ta^

Adresa ................................... .......
S tr .............................................................. nr. ...............r
Codul p o ş ta l................ Localitatea ....................
Numărul de telefon (serviciu) .......... .irrrrr.......  , numărul
........................... , numărul de telefon (mobil) ........rTT^.......
............................. adresa de e -m a il......../T7T!T...............
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comercia le producătoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea soc ie tă ţii..................................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)
2.Activ itate/activ ităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau perm anentă/perm anente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)
IKJ niciuna

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

niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3 .A lte le
|£J niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.A ltă/a lte  legătură/legături (fără rem unerare) (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, d istribuitoare sau 
exportatoare.

ffiu& íhudC & iL .... 9“
B)Interese ale soţului/;
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|y| niciuna

(Denumirea so c ie tă ţii............................................ ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activ itate/activ ităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)
|_f)Viiciuna

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

niciuna

(Denumirea societăţii)
2.3.A lte le

niciunafp

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.A ltă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
HA niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, d istribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, d istribuitoare 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, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea so c ie tă ţ ii.............................................) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activ itate/activ ităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau perm anentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu rem unerare regulată) 
l/ p  nici una

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2 .Intervenţie/in tervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
l/l^niciuna

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

S/.I niciuna

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

2.4 .Intervenţie/in tervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 
niciuna

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

«A
niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.A lte le  
\^\ niciuna

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

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.1ndicaţi mai jo s  toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, d istribuţie, im port în orice domeniu de activ itate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele

Indicaţi mai jo s toate legăturile cu societăţile  producătoare, d istribu itoare 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:
|_| 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, d istribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectiv itătii 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

Semnătura
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