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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul PÎNZARIV M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Birou Relatii cu Actionarii si
Investitorii, 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:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

'(3?![G~Jţtâie~id'efîîi,~m~,iî~mi~â{J~Ql~~~~(ţi~ţ~r.~iBmlj~rşi7~inffti~'
3.1. Sindicatul Liber Conpet
3.2 Cor ul Ex ertilor Contabili si Contabili lor Autorizati din Romania

Valoarea
totală a

contractului

Durata
contractului

Data
încheierii
contrnctului

Tipul
contrnctului

5..Contracte, inclusivcelede.asist(mţă' juridică,Co~sult~pţăj1.Iridi~~, ..~~.~~~!~~~ţ~;şn.cHTir'f~'"
În derulare În timpul exercitării funcţiilor,man.d,ât.eloFsa~C~emnităţi!Bri~~'~~!_~~!jfi'
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comercialeicut-câpit~ml~

.. ..•.. .'. .. .." .....•... ,.,.\" •.•.acţionar ma' oritar/minoritar: ..'.": . ...,.•....•....'.\ ..(,.
Instituţia Proctrluraprin

contractan1ă: carea fost
denumireaşi încredinţat

adresa contractul

5.1 Beneficiaruldecontractnumele,
prenumele!denumireaşiadresa

1



t,

t.
Titular ...............

NU ESTE
CAZUL

Soţ/soţie...............
NU ESTE
CAZUL

Rude de gradul11)aletitularului
NU ESTE............
CAZUL

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizatăI Asociaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi NU ESTEcivileprofesionalesausocietăţicivile CAZUL .
profesionalecu răspundErelimitatăcare
desffiş:Jarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!Asociati¥)

1) Prin rude de gradul Ise 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
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 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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Semnătura
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