Raportare sponsorizări către ANMDM
Declaratia va fi comunicata, pe suport de hartie, prin posta cu confirmare de primire, la
adresa Adresa: Str. Aviator Sanatescu 48, Sector 1, Bucuresti si, in format
electronic prin mail la adresa publicitate@anmdm.ro.

-In conformitate cu:
-Ordinul MS 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și
avizarea publicității la medicamentele de uz uman, publicat în MO din
11 martie 2015 la sectiunea 7 art. 35, prevede urmatoarele:
Companiile farmaceutice, Organizațiile profesionale, Organizațiile de
pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății ( medici, farmaciști,
asistenți, etc) și orice alt tip de organizații care desfășoară activități
referitoare la sănătatea umană, asistență medicală sau farmaceutică sunt
obligate ca, până la data de 30 iunie 2015, să raporteze la ANMDM
toate activitățile de sponsorizare, precum și orice alte cheltuieli cu
această
destinație.
Aceasta se refera la sponsorizări sau alte tipuri de cheltuieli pe care
aceștia le-au făcut în anul 2014.
De asemenea, aceste raportări trebuiesc publicate pe site-ul
organizațiilor respective până la data de 30 septembrie 2015.
.
Vă atașăm, alăturat, formularul de raportare care este anexă la OMS 194/2015.

Anexa II
FORMULAR DE DECLARARE conform art. 799 *1 alin (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

SPONSORIZARE

Nr.
Crt.

Declarant

Nume, prenume al
sponsorului

Suma

Natura
sponsorizării
Descrierea
activitătii

Adresa

Natura
sponsorizării

Descrierea
activitătii

Suma

Data
contractului

ALTE TIPURI DE CHELTUIELI

Data plătii //
Data
predării
bunului

Descrierea
activitătii

Suma

suma
netă

se va completa:
'- sponsorizare mijloace
financiare
'- sponsorizare mijloace
materiale
se va completa: conform
obiectului contractului

Ex tipuri
de
contracte
servicii
vezi natura
serviciilor

Tipuri de contracte de servicii:
'- conferentiere //
'- consultantă: de exemplu, dar
fără a se limita la: advisory
board, expert opinion, redactare
medicală si training pentru
angajatii companiei //
'- cesiune drepturi de autor

Data
contractul
ui

Data plătii //
Data
predării
bunului

Total

