
Ê-T«zurat*ia;-. KKlcUdftBB.f “ ' _________
Spitalul Judeţean ds UrgentS i 

„iVSavromati" Botoşani I

m .
.A R E -S E S IR E

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 1 M B p i’A  fa fl& h A  iJSrHrt-' , având funcţia
de l ' i A l i i t __ffZşf Ia vQU't-~~ ^>P’ /\o\l'l 0 iu c - M ,£> i

domiciliul
CC VLA^

cunoscând prevederile art. 29 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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 societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
rupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

7} __ 1__
Ovvt wţacuA- / e c U  cÆ Tr

Q  T-

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numelê Instituţia Procedura prin Ip il Data Durata Valoarea
ptOTumeledenumirea şi adresa contractantă care a fost contactului încheierii contactului totalăa

1



demtmireasi»

adresa
maedintat

?

contractul
contractului contractului

Titular...............-

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

Rude de gradul lr ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/' Asociaţii ikniliale/ Ginnete 
nxliridualei cabinete asodato, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesorale cu răspundere limitată care 
desfâsoatăprofcâa de avocat/ Organizaţii 
r teguv ci namartale' Fundaţii/ Asociaţi?

^ 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
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IVI 3 § 1L‘_7k-̂ ? Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489 706 /  05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul Jud&tsan de Urgents 
„Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE
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)

Numele si prenumele. . . f y .....

Funcţia ' ............. sectia/compartimentul......

Adresa profesională

Locui de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati'’ Botoşani sectie/laboratosf

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

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

numărul de telefon (m obn)^k 'îŞ .l5? .£ fr£^. numărul de fax .....T......... ........................

adresa de e-mail

Subsemnatul / a:....!„VîilSîr.. . ..........domiciliat/a în loc.. tM 7

str.î^.]^.\fe^..Sli?i^Î»M.nr.S>, bl..... 77T.SC..&.., et.rr?.., ap.ÎTV.., judeţul.

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 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 Semnătura



! " t a i t «  J :  h  . . H n  — *— -

! #3TR ARE - î E S !>Hl
\ ^ È À K i Â  -' Î / f  'Z

DECLARAŢIE DE INTERESE

! /) !

Subsemnatul/Subsemna /u c A x  / (  qJV'c:̂ - J f ¿k|  o.1 caJ(j v.A o \ ____________ , , având funcţia
de ,a g e u  C , ' \ ţ  f \j\ k s\y \K i .y \ la >f=n e 4 'r,v h l i  \ A'' 'J'Cţ* £  c-^> T < > v J " y . ' i 'h  / ,

__ , domiciliul
fecv lu S fv

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 sj 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 cpmpaniilor/soeieîâţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econotnic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne»uvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3, Calitatea de membru în cadrrd aşociaţiilor profesionale şi/san sindicale
3.1.

/1/U Q 'W- Jon V V Cil ti pA\\ f  Q ci t ^  \  ( \ \  y»t
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
stal, local şi; din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
; _" _____*•-

5.1 Boidîciarul de contract; numde, Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
prmrmdddenumhea si adresa contractantă: caro a fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

/

/
/

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

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale'Cabitiete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
ci vile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundae limitată caic 
desfaşoaiă profesia de avocat/ Ggpnizaţii 
neguvemamenlale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

/

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu 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

b
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. MarckianNr.il, Cod Fiscal 4557951; Telrf™ sixfin, îuilsjjz3££l------------

—- — A*----- —- .„.i, ,.v„ Operator dale cu caracter per .oSţfcJtefîiiiiJucietean ele Urgen t .
Spitalul Judeţean de Urgentă im«.. R---fr«s«ni

„Mavromati" Botoşani

in/ barejesire

” ,M a vro m a ti" B otoşani

INTRARE-1ESIRE
.71 .../C .L0.NA y ....A

DECLARAŢIE
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 JSC... A  &Ra .Os. ■Ah elfii..vfj.V.'S.fitv..... domiciliat/a în \oc ....h ^J:.Q J> c\. »v»'

judeţul....'

Adresa profesională

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

serviciufeircu/compartimentr I ................/ str. . Marchian nr. 11...............................

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

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

adresa de e-mail

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

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese ta 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 sp ita lu l la care s-a exercit funcţia de manager.

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

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

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

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

Data ,/2019 Semnătura



DECLARATIE DE INTERES

I Spitalul Ji'Hetean da Urof.nta j
- J i  i i a l i ’ |

I / m
Subsemnati|d/Subsemnata, n  J j j J t i  A v.V a  i h  J r '  < j t\
de

mnacui/duDsernnata, , ' m  rJo ' 7 (Cs-!} A 7 1 rA/ pf r . U u _______
tUf cVe- / j i t  Sttck'i //tvv \m f la — p- A i i l  3-AfOSn <x~

, domiciliul
a'

f
, avand functia

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

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societSfi nafionale, institufii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

$i/sau a actiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii negu verna men tale: ____________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

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

d -

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants $i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice fmantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidarul de contract numele, 
pienmiebdenumirea $i adresa

Institutia
ccntractanta;

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denumirea^i
adresa

incredintat
contractu]

contractului contractului

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

/

Sot/sotie.................. /
Rude de gradul I1} ale titularului

s

Societad comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii femiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asodate, sodetati 
civile piofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere limitata carc 
desfa§oara profesia de avocat/ Organizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ AsodatiP

/

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

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin 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 I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constitute act public §i raspund potrivit legii penale jpentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

O Q  o e .

2



,,(v iavrom ati" BotosaTii

DECLARATIE DE INTERESE

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

1. Asocial sau actionar la societati comerciale/companii/socletati nationale, institutii de credit, grupuri de
»  . . . . ______ ____________________ .  .  ,  A  •  . . .  A  . . .  ,sau

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1

JL

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1...X.

4. Calitatea de membru in organeie de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite* 
H «  t  A H I »r#iH I V ti f  ri H ti  * H * rHH 1 * ____
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant! juridica, consultanta si civile, obdnute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugettil de 
stat, local si din fonduri externe on  inebriate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Benefidaml de contract numde, Institute Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdedenumirea si adresa contractanta: careafost cortractuhi incheierii contractului totala a

1



denumirea si 
adresa

iroodintat
contradul

contractului caitractului

Titular..................... /
/

/

Sd/sotie..................... /
/

Rude de gradul I1} ale titulamlui
/

/
/

Sodetati com ociale/ Persoana fizica 
autorizat^ Asodatii femiliale/Cabinete 
irdividuale^cabineteasodate; sodetati 
civile profesionale sau sodetati dvile 
profesionale cu ragxmdene limitata care 
desfisoaraprofesia de avocat/ Q ^n iza tii 
n^uvem am aitale/ Fundatii/ Asodatii2)

/
/

/

/

Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe lime ascendenta si copii pe lime 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 declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

t  ©t 2d<>

2



gsSB-H Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str. Marchian Nr.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .02 icaiul Judetean de Urgenta

, ,M a v ro t r t ,- jf i"  B o t o s a n i

T 8 / * K 6 - i£ S L R £
...LUNA

DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

N u m e l p
prenumeie
Functia ....... ...................................................................................
Adresa profesionala - Spifalul Judetean de Urqenta „Mavromati" Botosani.
Locul de m u n ^ a j c i . \ .f?.0.
A d re sa ....... t
S tr.............'i
Codul p o s ta l................Localitatea
Numarul de telefon (serviciu) .......................... . nurparu! de telefon (acasa)
.........................  , numarul de telefon (mobil) , numarul de fax
.........................., adresa de e -m a il..............................
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din tjara a le societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men^ionate mai sus: 

ilciuna

(Denumirea so c ie ta tii......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)

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

auna

(Denumirea societatii)
2.3.Altele

niciuna

(Subiectul conferinjelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
| Lmciuna

(Depdmirea societatii) 

1 '
(Natura activitatii)



4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, 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 prenum ele .......................................................
Indica^i 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 soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:

(Denumirea s o c ie t a l .............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de act;iuni)
2.Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

lic iuna-

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|_| niciuna

(Denumirea so c ie ta l)
2.3.Albele 

fauna

(Subiectul conferin^elor sau actiunilor de formare)

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

»ciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura activitatii)
4 .Indicat mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, 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 (parin$i, 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 socie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea s o c ie t a l ............................................. ) (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 CLuremunerare regulata)
|_| mcftjna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studli clinice §i lucrari $tiintifice 
I I nlciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|_| niduna

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

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
|_| CH'ciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
|_| nfCiuna

(Denumirea societatii)
2.6.Altele
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
1_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§\ 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

3



reprezentant;ele din t;ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;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 mentonate 
mai sus.

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Data
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