
bl ti iZ ~21 J iZ. o~. 2.0 Il;

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul DUMITRU GH. STELIAN având funcţia de Sef Formatie specializata Telecomunicatii
incepand~cu~Ol-;06T2014-1a-SC-Gonpet-SA-GNP-. j domiciliul Ploieşti,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. ....

;~~j1~~~~t~~~~'I~f!ti~~fli{I7;;-".
econom.ic, aJerasocia ii1()r~ali :rundă ţmorprmll~;

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. .....

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

;3....Caliiâtea;'de:m eniij:tiHîIt:~adHÎt:'â;sOţi'iiţiil'oi;~:;"rQ(eşro'rJ,âÎ~J"VS'h;U!:SInaft'ă'î .
3.1.. ....Membru Sindicatul Liber Conpet

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţăjuriâică, c()h."siIltar1ţăjuddic.ă,consunânfăCşi~iyile;;ob inu" iAfia...te
.' . -""';"" . ~,,", -,' ;:',c~-c:. "--;;/,;,~,,,;- .••.,.. :;;t~~l'\~:".."f;; :X~.':'" , "

În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor public~'finanY~ţ.~X(l"",~,,":"""'i..~tl!lde
stat, loca~ şi din f()~duri exţerne ori Încheiat.e cusoci~tăţi comercialecu,capitaLdestat.s~li;!i~~~.~tŞ'"t'ătuleste

•••• "C-,' ,',i '~' __ .~'i_ ,~";',_,,,,,'"_~""''''' '~'-''''' - ,':,.,:'•.<"- .."".,1j1l4};-!'¥~-~":',::;,._~-'~'!"!!'ft.'\:~:!'~•.~.acţionar ma' oritar/minoritar: --~ .. ..... ..'.....v. '\.,' .

5.1 Beneficiarul de contract mnneIe,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contrnctantă:
denumirea şi

Procedura prin
care a fost
încredinţat

1

Tipul
con1ractuIui

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului



adresa contractul
Titular ...............

-

So1lso~e...............
-

- ---- --_ .._-

Rude de grndulIl) aletitularului
............ -

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autorizatăIAsociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabinetea<lOCiate,~ietăţi
civileprofesionalesau~iet:ăţi civile -
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrgflnizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul J 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 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

'/::?;.!?€:..:?~!.f .

2

Semnătura .

. ~
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