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'1, DECLARAŢIE DE INTERESE;

Subsemnatul/Subsemnata, SOARE AL. RODICA
de Şef cabinet Evaluare salariati si Etica praf. !a SC CONPET SA -Ploiesti

, având funcţia

CNP
cunoscând prevederile
răspundere:

,domiciliul mun.Ploiesti"
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

3. Calitatea demelllbruÎn cadrul asocia iHor ,rofesionale i1sau:sindicale," -,',
3.1 Asociatia Psihologilor din Romania (membru) .
3.2 Sindicatulliber SC CONPET (membru)

1. Asociat sau acţionarla societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: " :

l
Nr. de părţi Valoarea totală

Unitatea I a părţilor sociale
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau

şi/sau ade acţiuni
acţiunilor

1,1.SC CONPET SA Ploiesti actionar 62 2201 ron
.2 SIF1 Banat Crisana actionar 146 175 ron

1.3 SlF2 Moldova I actionar 122 149 roni
1.4 SlF3 Transilvania actionar 386 208 ron
1.5 SIF4 Muntenia I actionar 896 619 ron
1.6 SIF5 Oltenia I actionar 247 I 345 ron

I

.2.CăHtatea de,membruÎn organele de conducere,administrare şi cOJltrol ale societăţilor c?merciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale,'aleJIlstituţiilor decredit,.alegrupurilorde'
.interes economic, aleasociaţiilorsau fundaţiilor ori ale altororgânizaţii rieguve~Dllmeritale: ,',t, ' \: .

Unitatea I

II Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa - I

2.1 : I

I I
.:>

,

I I-
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, - -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi dyi!e, obţinute ori
aflate În derulare În timpul exercitării funcţiilor, ,mandatelor' sau demnităţilor publice finanţa te de l.a
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate c~ societăţi comerciale cu capital de stat. sau unde
statui este acţio.nar majoritar/minoritar: . .

5.i Beneficiaruldecontract::mmele.
p:enumele!denumireaşi adresi

Instituţia
contractan1ă:

PlDcedumplin
carea fost

Tipul I
contractului!

Da1a
încheierii

Durata.
contractului

Valoarea I• I

lotalăa I

1



I SoVso~e., .

Rude de gradul1 aletitularului! .
Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autorizatăIAsociaţiifumiliale!Cabinete .
individuale,albinete asociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspurxlerelimitatăcare
rlesilişoarăprofesiade avocat!Organizaţii
.,eguvemamentale!Fundaţii/Asociaţii2)

lU

contractulcontractuluiîncredinţat
contrnctul

,ar .I :,

1) Prin rude de gradul! 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 1 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 1
deţin mai puţin de 5% din capitaluL social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
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