
DECLARAŢIE DE INTERESE*

S p ita lu l Ju d e ţe a n  de  u T c p ^ tî 
„M a v ro m a t i"  B o to ş a n i

M d R f - m s m ş
N H , P r ¿ %

.......a n ....

Subsemnatul/Subsemnata, Zvoristeanu Carmen Liliana ^ _____ _________ s având funcţia
de As ssf coordonator - 1 aborator laSp. Jud. Mavromati -Secţia Pediatrie -Laborator analizp

^  5 
cunoscând prevederile art. 292 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

anil/soclctăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută »

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......

nu e cazul

__________________
2, Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiiior/societaţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ate altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -

2.1.
nu e cazul

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadruirasociatiilor profesionale sl/sau sindicale
| 3.1......

membru m sanitas
membru oammr

4, C alitate de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
partidelor politice, fondín deţinută şi denumirea partidului politic

4.1.

iedeasi«
te  derulare te  timpul 
stat, local şi din fonduri e
iţcţi<jţţştţ|n
5.1 Beaefidaiuldeccsiiactiiumdei 
pramde/denumiœaàadrEsa

tăjuridică,cpnsultanţăşidvUe|pbţinuteKOriaflatej 
>r sau demnităţilor publice finanţate dc la bugetul de 
îăti comerciale cu capital de sta său i e statul este

î  " i - V . ■ . ... m . t i - ■ • > .  ■*%* >•*■

Ptooeduraprin j lipul 
cate a fost ccaaractuhi

■ÎS'.. *<?V- ■IvV.

încheiem
Durata

contiadului
Valoarea 
totală a

1



denum ireaă
adresa

inaediniat5
an tractu l

au trad u lu i antractului

Titnlai-.....................

Sot/solie...............

R ud etfeg ad u lI aletM arului

Societăţi comerciale/ Posoaaă lirică 
sattorizadă/Asodatii tâm ăiale'C abim ie 
individuale, cabindc asociate, societăţi 
dvileprofeacuale sau societăţi civile 
p ro fraa îd etu iăsix iiriac lirn ita lăca iv  
desfăşoară p idèsia de avocat/ Q jp æ afü . 
riegavemarnentaic' Fundaţii' Asociatu"'

........

1} Prin rude de gradul!  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 iudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni ta 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
26.05.2021

2



INTBABt-iHSlBE
. m i  asJXJUà

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Zvoristeanu Carmen Liliana__________________________  , având funcţia
de as. coordonator laborator ia „  _

--------------------------------------------------------------------  S p. iud . Mavromati Laborator analize -  Secţia Pediatrie
CNP ___________________ , domiciliul _________________________________________________
--- — - ţ

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:__________

Unitatea
-  denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută
N r. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

Nu e cazul

2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale compnniilor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________

Unitatea
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1.
Nu e cazul

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

Membru In Sanitas si Oammr

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 e cazul”

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 majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele. 
irniumefodenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafcst

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

1



denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sc^soţie..................

Rude de gradul In ale titularului

Soci etăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
destaşoară profesia de avocat/' Organizaţii 
negu\ emamentalc/ Fundaţii/ Asociaţii-1

r) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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 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 Semnătura

2 8 .0 5 .2 0 2 0
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DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
______ ASISTENT
LABORATOR
COORDONATOR

____ZVORISTEANU CARMEN
LILIANA_______________________________________
___ , avand funcfia

MEDICALDE LABORATOR ANALIZE MEDICALE SECTIA
ASISTENT PEDIATRIE- SPIT DE URGENTA MAVROMATI

____________  BOTOSANI_____________________________________
la

ORAS SAVENI, JUD. BT,

CNP domiciliul

5

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

1. Asocial sau acfionar la societal comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru in asociatii, func

anii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de par^i 
sociale sau 
de ac^iuni

Valoarea totala a 
par^ilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1...... NUECAZUL

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societa{ilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1.......NUECAZUL

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1...... MEMBRU SANITAS
MEMBRU OAMGAMR FILIALA BOTOSANI

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, functia definuta §i denumirea partidului politic
4.1.......
NU E CAZUL

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumeledenumirea §i adiesa

Institufia 
contractanta: 
denumirea §i 

adresa

Pioceduraprin
careafost
incredinfat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoaiea
totalaa

contractului

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

So$/so|ie.................

Rude de gradul I1} ale titulamlui

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autmzata/ Asociapi familiale/Cabinete 
individuate, cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu raspundere limitata cans 
desfa§oaia profesia de avocat/ Organizafii 
neguvemamentale/ Fundafii/ Asocial

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

sotul/sopa §i rudele de gradul 1 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 incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura

(o A l l

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

____ZVORISTEANU CARMEN 

LILIANA_____________________________________

___ , având funcţia  

de 

______ASISTENT MEDICALDE 

LABORATOR , ASISTENT  

COORDONATOR_______________

___________ la 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE SECTIA 

PEDIATRIE-   SPIT DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOSANI___________________________________

____ , 

CNP  __________________ , domiciliul _____ORAS SAVENI, JUD. BT,  

________________________________________________________________________________________ , 

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: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...NU E CAZUL    

    

    

    

    

    

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 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……NU E CAZUL   

   

   

   

   

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

3.1…...MEMBRU SANITAS 

MEMBRU OAMGAMR FILIALA BOTOSANI 

 

 

 

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 E CAZUL 

 

 

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



 2 

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, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 

contractului 

Titular …………... 

      

Soţ/soţie …………... 

      

Rude de gradul I1) 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 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

      

 
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 

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. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

..................................... ……………………………….  

 


