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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul PÎNZARIU I. IONELA, având funcţia de sef Birou Programare, incepand cu data de
02.06.2014, la S.c. CONPET S.A. 'Ploiesti, CNP . domiciliul'

Ploiesti, Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar
pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1.1 NU ESTE CAZUL

.jnt~res'economic;~e~tin( "bn~nlbr;lfÎhe'asoCiâlii;:r1indfifirsaiJ,a,1te::Ji.'"1i\iiizâfii:JH~'"uVţr.n~ilIeiiţale:", .0_.:;; ...•...•0 , ,
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.1. Sindicatul Liber Con et

'(t;i(Fon'dhc~f~Îi;i~dhlrih'is'ti:~r:~~!işi•.':~ontfo~'~I~;r~WiIJUite?Osă'lî':':net~it:ibtiit~;'j
,~ţti~l!a~tifiiiţ~::~'i;,ij~iî1(fij.iPJi.:;':iitH~,~iiii''.'Qlil:i'~;i~F;'~..i;~;:~'t;,,}::~';.~~'ji;!J.;,.. ,:;~}.".....~h,...~

Valoarea
totală a

contractului

Durata
contractului

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

ProcOOura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Institutia
con1ractan1ă:
denumireaşi
adresa

5.1 Beneficiarulde contract:numele,
prenumele/denumireaşiadresa

"5. Contracte,. inclusivce~ede a~istenţăJ~ridi~ă;i~Orisidtahtă .Juri4ică;:consultanţ~'şi.civile, ;obţinuţe ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor,nialldatelorsal! demnităţllor)ublicefinanţate dehl bugetul de.
stat, local şi din fondurfexterne ori Îlicheiatecu societăţi com~rciale 'cu capital de stat sau.uiide statul este
acţionar ma. oritar/minoritar: . . .' ",

1



TItular....... '" .....
NU ESTE
CAZUL

So1lroţie...............
NU ESTE
CAZUL

Rude de gradulIl)aletitularului
NU ESTE............
CAZUL

Societăticomerciale!Perroanăfizică
autorizală! Asociaţiifamiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăti

NU ESTEcivileprofesionalew societăticivile
CAZULprofesionalecu tăspunderelimitatăcare

d~ profesiadeavocatiOrganizapi
neguvernamen1ale!Fundaţii!AsociatiF)

,

1) Prin rude de gradul 1 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 1deţin 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
S~nătura

12.06.2014
-' .
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