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DECLARAŢIE DE INTERESE (ANUALA)

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

t~'~\:C~IItatea,!il'd

iţ~~l~~1~7
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

î~~G~litaiţ~'de:~meIn'ijtlÎmltc.3'd~ţiÎfâ'~QCi,â!~JQ?:~f~~i~mJŞIYŞl'tr~walţ~'l~•.
3.1. Sindicatul Liber Con et
3.2 Corpul Ex ertilor Contabili si Contabili lor Autorizati din Romania

Valoarea
tolalăa

contractului

Durata
contractului

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

Proca:Iura prin
careafust
încredinţat
contractul

Instituţia
contraclantă:
denumireaşi

adresa

s.C..o..ntracte, in.dusi. v ce..le dellsi'stenţăju .•...rid..i.că"c..•.'.On.:s.f!I..t.' a..'.'n.t.ă.':.7;).". ".r.'.id.i.că;.c.'()..#.:.s..u.'I ţ..~~..jă '.:ş..i:c......•.!.V..'..I:..le..;.l.\l.o f) iiîUte~ori'jăflât.~.•.
. . . ". . i"""." .. " .• ,." "..•.. i .., "l; .......•• ""....•.•.• /".,.. •• , .• ,.•"".,,. ".' .

În' derulare .În. tim pul e~er.citării fl.l~~ţii~o~,~lln~~!~~.~Ij.s~l!;;~~!":?Jtă~~I()r.B,~.~¥~1~1;!i2.~.~!~~~{~;,.l.I;.~e
sta~, local ŞI.dl? fond~n~xterne Ori mcheIat~cu~.?cIeţ3:fic()wercI~)e. cu caplta).~es,t~t~~.~g~~.;.J;jJP"'ff:'/r1este
acţIOnar ma orltar/mmontar: . .... . ". ." ... ..... 'j'ftF'"

5.1 Beneficiarulde contract numele,
prenumelefdent.nnireaşi adresa

1



.. Titular ...............
NU ESTE
CAZUL

Soţ/soţie....... '" .....
NU ESTE
CAZUL

Rude degradulIl) aletitularu1ui
NU ESTE............
CAZUL

Societăţicomerciale!Penmnăfizică
autorizmăI A!maţii fumiliaIe!Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi

NU ESTEcivileprofesionalesausocietăţicivile
CAZULprofesionalecurăspundereIimitaIăcare

d~ profesiadeavocatiC>rganizLJţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţii2)

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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia 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

Semnătura

.............. . .
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