
'Subsemllatul/Subsemnata: DIl\Tl} 1. CAMIL-DRAGOŞ; având funcţia de: responsa.bii productie În
cadrul Se"ctoruiui PI"""iti -Regionala Ploi"eşti, la:S.C. CONPET S.A. Ploieşti,
domiciliul: Ploieşti, jud. Prahova, cunoscând'
pre~d.erile a~t.' 292 dm Codul t'enal privind mlsul În dedaratii,. 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

Unitatea a părţilor
- denumirea şi as'resa-

Calitatea deţinută sociale sau
.sociale şi/sau ade acţiuni acţiunilor

1.1.. .... - - - -

- - - -

- - - -

- - - -
.

- - -
- - - -

2. Calitatea de membru În organele deconliucere,administrare şi cOl1trolale soCietăţilor comerciale,
. ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor. mlţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor'

de interes 'economic, aleasociaţiilor sau fundaţiilor, odaie altor organizaţii ne uvernamentale: . .,
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... - - -

- - -
- - -
- - -
- - -

3, Calitatea de membndn cadrul asociaţiilorprofesionale si/sausimHcale
..... '.'" ". .. "

3. 1 ...... DA - membru al "Sindicatului Liber Conpet"
-
-
-
-

4, CaHtatea 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
I aflate în derulare În timpul exercitării funcţiHor, mandatelor sali demnităţilor publice finanţare de ia

bugetul de stat, loca! şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
trli'l-de gf:C;(-Ht ;:;'~-(;-iC> .?\Cţt •....~90l'" vt'l;~f~;;,oH90IPIr,;-;.ino;~us::r~ rIU:. \<. \1.•••••.' ••••.:>\1.\0,.0..... .IL\,; .•••.•• .il 10.•.•••••• \iJc ••.••.••• _ •• ; •••••••••• 10••._ ~ .. . . .

Instituţia
Procedura Valoore

5.1 Beneficiarul de coatra...,'"'t: r1Le11e!e, cmtra,,'1a'1tă:
pnncarea TIpul

Data D.!!'ata ato1aIăafoo: A he' ..
prenlllllele!oolwllireaşiadresa denwnireaşi contraetului

InCI ....len: .contractului
Încrc;dintat con1lactului

contract
adresa contraetul

ului

î



TItular...............
- .. .. .. - -

.

~ "'so~e............... .

- - - .. - ..

RudedegradulII)aletitularului
............ - - .. .. .. ..

SocietăţicomelCÎa1e!Persoonăfizică
autoriza1ăI AsoCiaţiih'11ilia1e!Cabinete
individuale,cabineteasociate,sxietăţi <-

civileprofesionalesaus.xietăţicivile .. .. .. - .. -
profesionalecu Iăspunderelimitatăcare
ctesrnşcarăprofesiadeavcea1fOigpnizaţii
neguvemamentaJeIFundaţii!As:lciaţif)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi' copii pe linie descendentă.
2) Se vo~ declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de con'tract 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 acţiunilbr.

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

Data completării

09.0.0.2013
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Semnătura
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