Anexa 2 - FORMULAR DE RAPORTARE
Data de publicare: 27/06/2016
Contribuţie la costurile evenimentelor
(Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Nume Complet

(Art. 1.01)

HCPs: Oraşul
activităţii
principale
HCOs: oraşul
sediului social

Ţara unde isi
desfasoara
activitatea
principala

Adresa unde isi
desfasoara
activitatea
principala

Cod unic de
identificare
OPŢIONAL

Sponsorizări/
Donaţii
pentru HCOs

(Art 3)

(Anexa 1)

(Art 3)

(Art 3)

(Art. 3.01.1.a)

Contracte de
sponsorizare cu
HCOs /terţi
numiţi de HCOs
pentru a
organiza un
eveniment

Taxe de
înregistrare

Calatorie &
Cazare

Onorarii pentru servicii şi
(Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

Onorarii

Cheltuieli
asociate pentru
executarea
serviciilor
prevazute in
contractele de
servicii sau
consultanţă

TOTAL
OPŢIONAL

R&D

HCOs

HCPs

DEZVĂLUIRE INDIVIDUALĂ - un rând pe HCP (adică toate transferurile de valoare în timpul unui an pentru un HCP individual va fi rezumat: trebuie să fie disponibilă detalierea doar pentru sau consultarea autorităţilor publice, dacă este cazul)
ALTE CATEGORII DE HCP - atunci când informaţiile nu pot fi dezvăluite pe bază individuală din motive legale
Sumă globală atribuită transferurilor de valoare către Beneficiari - Art. 3.2
N/A
N/A
168.837,63
400.257,29
350.165,82
1.046,85
920.307,59
Număr de Beneficiari (listă desemnată, dacă este cazul) - Art. 3.2
N/A
N/A
142
510
209
1
708
% din transferurile totale de valoare către HCPs individuale - Art. 3.2
N/A
N/A
100,00
100,00
100,00
100,00
N/A
DEZVĂLUIRE INDIVIDUALĂ - un rând pe HCO (adică toate transferurile de valoare în timpul unui an pentru un HCO individual va fi rezumat : trebuie să fie disponibilă detalierea doar pentru sau consultarea autorităţilor publice,
dacă este cazul)
ALTELE NEINCLUSE MAI SUS - atunci când informaţiile nu pot fi dezvăluite pe bază individuală din motive legale
Sumă globală atribuită transferurilor de valoare către Beneficiari - Art. 3.2
60.224,00
44.900,00
105.124,00
Număr de Beneficiari (listă desemnată, dacă este cazul) - Art. 3.2
12
1
13
% din transferurile totale de valoare către HCOs individuale - Art. 3.2
100,00
100,00
N/A
DEZVĂLUIRE GLOBALĂ
Transfer de Valoare rpivind Cercetarea si Dezvoltarea asa cum este definita de Articolul 3,04 si Anexa 1

548.223,92

1.025.431,59

