Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC PRIMAR
de SEF DE SECŢIE
CNP

ORL-MEDIC

SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATI-SECTIA
la O.R.L.
BOTOŞANI,
, domiciliul
9

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, func aţii sau alte organizaţii neguvcruamentale:
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 companiiipr/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

1
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... MEMBRU COLEGIUL MEDICILOR
MEMBRU SINDICATUL MEDICILOR

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.

.NU

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 maj oritar/minoritar:
5.1 Beneficiaţii de contract numele,

Instituţia

Proceduraprin

1

Tipul

Data

Durata

Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa

contractantă
denumirea şi
adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

œntractuhi

totalăa
contractului

Titular..................N U

Soţ'soţie..................N U

Rude de gradul I11ale titularului
................ NU
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individiiale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată cate
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

^ 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

9 % Ub

2

s**g5~sas
:!^ b h b

•

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Str. M a r c h ia n N r .il; C od F iscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistratla nr. ¡9489 / 06 / 05 /2 0 1 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

I S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n
„ M a v r o m a t i" B o to s a n i

D ECLA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

..M irJ M fd .L ......

Numele si prenumele.

Funcţia (P.ÎţA.I.C...9 Â /7 ................... sectia/compartimentul

$ £ £ ..TT...

Adresa profesională
Locul de

muncă

Spitalul Judeţean de

Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, ...................... Q.(jLL<c................ / 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

Subsemnatul

/

a:.

.... Q

.&

A

7

. .....domiciliat/a în l o
judeţul.

c

$//...

...Â.ZşM'

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 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
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţui/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 ms aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
a+'inii 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 5 .... l^ .fÂ Q llQ

^ : JvTa v ro m i at

o to s a?-¡f"^

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC PRIMAR
de SEF DE SECŢIE
CNP

APETROAIE CRISTINA-DORINA
ORL-MEDIC
SPITALUL JUDEŢEAN
la O.R.L.
BOTOŞANI
, domiciliul

, având funcţia
MAVROMATI-SECTIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

5

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:
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
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Valoarea beneficiilor

Calitatea deţinută

O 1i .......

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

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
5.1 Beneficiarul de contract: numele,

Instituţia

Proceduraprin

1

Tipul

Data

Durata

Valoarea

prenimelc/denumirea şi adresa

contractantă:
denumirea şi
adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totală a
contractului

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

Soţisoţie.................

Rude de gradul I11ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii iamiMe/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cuiăspundere limitatăcare
desfaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamerMc/Fundaţii/ Asodaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
x>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

2

■V

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 7 0 6 / 0 5 / 2 0 1 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D E C L A R A /Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a:....... . ^ ^ . ¿ ^ . . . ^ ^ ^ . . . . d o m l c l l i a t / a în loc.... < & & ? /
judeţul.
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/
serviciu/birou/compartiment, .... ..........

(S/T j.L.... ..... / str. . Marchian nr. 11........................

Numărul de telefon (serviciu) 0231J518812, 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 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, sef 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.
Data

./..... /2019

Semnătura

Spitalui Judetean de Urgent^.
„ M a v r u m a c i" B o to s a n i

IN T R A R E -iE S J R
i NR.

QJJLAHlI

Subsemnatul/Subsemnata,

DECLARATIE DE INTERESE

# £ 77^

CNP

e / U ^ ^ L o / l/ A
r f / ~, avand functia
h m t t *<?,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii^ declar pe propria raspundere^
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:___________
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa
de actiuni
si/sau a actiunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic______________________
4.1

7W
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumebdenumirea si adiesa

Institutia
contradanta:

Pnxeduraprin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
incheieiii

Durata
contractului

Valoaiea
totala a

denumiieasi
adiesa
.................

inaedintat
caitractul

contractului

coitractului

N(P •

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

rf(P

■

Rude de gjadul 1° aletitulamlui

Socidati canariale/ Persoana fizica
autoizata/ Asociatii familiale^Cabinets
individuale, cabinete asodate, socidati
civilepolesionale sau societati civile
ptofesionale cu iaspundere limitata caie
desfasoarapiofesia de avocat/ Q^nizadi
neguvemamenlale/ Fundatii/ Asociatii2)
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 contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
DR. APETROAIE CRISTINA-DORINA
, având funcţia
de MEDIC PRIMAR –MEDIC SEF
la SPIT. JUD. 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:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1…...NU

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 beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……NU

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...MEMBRU COLEGIUL MEDICILOR
MEMBRU SINDICATUL MEDICILOR

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……NU

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,
Instituţia
Procedura prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului
încheierii
contractului
totală a
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular …………...NU

Soţ/soţie …………...NU

Rude de gradul I1) ale titularului
…………NU
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)NU
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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.
1)
2)

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

Semnătura

9.06.2017

……………………………….

2

Sptuiiul Judetean de UryentS
„lVlavromati" Botosani

DECLARATIE DE INTERE
Subsemnatul/Spbsemnata,
de

_______

' •
< t e ? r >4

la

&” f i /

hvrviw /

, domiciliul

CN P

functia

'T t y f t

9

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societSti nationale, institute de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta
f

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

1.1.......
-

-

fc=*-------

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
reglilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_____________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa

2 . 1.

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

W

6 4A

4 . Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
deffnute in cadrul partidelor politice, functia detinuta gi denumirea partidului politic______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritai.
5.1 Benefidamlde contract numele,
Durata
Institute
Prooeduraprin
Tipul
Data
Valoarea
ptmjmde/darumirea si adresa
contractanta;
contractuM
contractuhi
caieafost
totalaa
mcheierii
1

denumirea si
adresa

inaedintat
oontractul

cmtractului

contractuhi

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

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

Rude de gtadul I1Jale titularuhi

Societad oomeiciale/Peisoana fizica
automata/ Asodatii femiliale/Cabinete
individualecabineteasociate, societad
civileprofesonale sau societad dvile
profesionale cu raspundere limitata care
desfasoampofesia de avocat/ Qganizadi
neguvemamentale/ Fundadi/ Asodad?)
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 contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

t

2

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

N u m e le ........... ......................................
S

r . 1!

Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati" Botosani.

Str......................................................... nr......................
Codul p o s t a l............... Localitatea
......................................................
Numarul de telefon (serviciu) ........................
numarul de telefon (acasa)
.......................... , num arul de telefon (m obil)
numarul de fax
.........................., adresa de e - m a il...........................

A)Interese personale
Indicat;i mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentanfcele din Sara ale societaSilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara fa capitalul unei societati din categoriile menSionate mai sus:
niciuna
/

::::::::::::::::::::::::::: r /

c^/ST& PmEt

(Denumirea societa$ii...................................... ) (de$inere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activitaSi care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulatS)
niciuna

(Denumirea so cie ta l)

(Natura legSturii durabile sau permanente)

,2.IntervenSie/intervenSii punctuala/punctuale (IP): conferinSe si alte actiuni de form are
niciuna

(Denumirea societajii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societStii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
niciuna

(Denumirea so cie ta l)

1

(Natura activitatii)

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
5i cu reprezentant;ele din £ara ale societatjilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

........

Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
niciuna
&

(Denumirea societatii.............................................. )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2 .A ctivitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personal^
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
A A niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^iflce
i L | niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/aite legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndica£i mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
produc£ie, prestSri de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentan£ele din £ara ale societS$ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

C)Interese ale rpdetar de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenu rpet€^i tipul de rudenie
Indicate mai 'gos'(/toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de^medfcamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentan^ele din £ar3 ale societa£i!or comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical^.
l.P a rticip a re financiara fa capitalul unei s o c ie ta l din categoriile men$ionate mai sus:
I | niciuna
2

(Denumirea societa$ii............................................... )
(dejinere de acjiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
I I I niciuna

U
(Denumirea so cie ta l)

(Natura legSturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice
| niciuna
W

(Denumirea societ5tii)

(Natura studiilor sau lucrSrilor 5tiintifice)

2,3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
JLl
rY niciuna

(Denumirea so cie ta l)

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

2 f4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): a c t iv it y de consiliere
niciuna
4

(Denumirea so cie ta l)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte ac£iuni de form are
niciuna

X!

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele

l^niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicat;i mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
producijie, prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentan£ele din fara ale societafcilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D )Interese ale persoa
IMumele §i prenumele

te in intrefinere

Indicaji mai jos to a tV —le^aturile cu societatfle producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3

reprezentan1;ele din £ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparaturS medicala.
l.P a rticip a re fin a n c ia l la capitalul unei so c ie ta l din categoriile m entonate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea societafcii
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2 . Indicate mai jos toate legaturile cu so cie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u cts, prestari de servicii, d istrib ute, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata
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
m andatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentjionate
mai sus.

D a t a ...................................

4

Semnatura

