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DECLARAŢIE DE INTERESE (ANUALA)

Subsemnatul PÎNZARIU I. IONELA, având funcţia de sef Birou Programare, la S.c. CONPET S.A.
Ploiesti, CNP : I domiciliul Ploiesti, Prahova, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută
Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... NU ESTE CAZUL
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

;'.3)H~ama:ieira~~m'ii~m'8î\W:îÎi';fC~(jifti.
l. , ' '.. " '.. .. "'i • """" .•• ", ''o ',' .", 1, .... " ".'~' .. ", .': •• " ','." '. ,,' '," "" ')

3.1. Sindicatul Liber Con et

Valoarea
totaIăa

contractului

Durnta
contractului

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

În derulare, În .ţimpul' ex~rcitării funcţiilor; .•~an.d~felo~i:ş~'iI:ae~,~ităWgr '1l~:~,l~~,~'~n~Pt~t~,Ld,~iI~;)~¥~~tlllde.
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Instituţia Proceduraprin
contractantă; carea fost
denumireaşi îrJ.crOOinţat

adresa contractul

5.1Beneficiaruldecontract numele,
prenumeleldenumireaşiadresa
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~.Titular...............

NU ESTE
CAZUL

Soţ/roţie...............
NU ESTE
CAZUL

Rude degrndulIl) aletitularuIui
NU ESTE............
CAZUL

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autorizatăIMJciaţii familiale! Cabinete
individuale,cabinete~iate, societăţi

NU ESTEcivileprofesionalesausocietăţicivile
CAZULprofesionalecu răspumere limi1atăaIre

d~ profesiadeavocatiOrganizaţii
neguvernamentale!FtmdaţiilMJciaţii2)

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

12.06.2014
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