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DECLARATIE DE INTERESE>

Subsemnatu1JSubsemnata, Barbulescu Andronela , având funcţia
de Sef Birou Prevenire si Protectie la S.c. CONPET S.A.PLOIESTI pana la 1.06.2014
CNP , domiciliul Ploiesti, 1

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

1.1.. ....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

"""~"îilsocieHiţi'hâţiOÎ!~le;~jnştititţli' de credit1Tiil' .uri ,de
~"-",_\.)' ;,:~', -~, :.'-:.\A:";',-:,'~~,.:::'_:':\:.X:;;\~,~,,;-" .J \~; .,',:"'" ,O::::)~'. _:.:;' '~>',k'_. v.:" ' '_"";;: ',',',-, _~:_'r

a e.or a:ril~aţiIneouverIlamenta o 'ti' ,te

Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2.1.. ....
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.Calitâ:tea d~;;IheDibl-uiJî'~arul'ăs'oci~JljÎ9r. o' i:of~~Qnâlţr'iJsiu)'sindicaIt~,;:'E,;' ~_.;
3.1.. ....
Membru Sindicatul Liber Conpet
Membru Asociatia Romana de Mediu
Membru AGIR I

"

I
I
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5. C{}ntracteiinclusiv~celede-'asistenţă- Jtltid~sâ{'c9.nSUItallţiquriaic'a,-coiisultanţăşi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţ~iIo.r"'IIla'!J(~afelor sau de~nităţiIor publice Îmanţate de la bugetul de ,
stat, locarşi din fondjIri externe orrÎncheiatţcu":s~ci~t~ţi; cpmerciale cu capital de statsau un~e s.tatuleste J I

acţionar majoritar/minoritar: ' '~,' "", ',' o -, '1

1



Instituţia Proceduraprin
Data Valoarea5.1 Bene:ficianude coJ:J1Iactmnnele, contIactântă: care a fost Tipul încheierii Durata

totaIăapremnnele!denumiJ:eaşi adresa denumirea şi încredintat contractului
contractult.n contractului

contractuluiadresa contlXtu1
Titular ...............

-

Soţ!SD~e ...............

Rude degmdul I1)ale tituIarului
............

Societăţi comerciale!Perrmnă fizică
autoriza1ăI kDciaţii fumiliale!Cabinete
individuale, cabinete<mciate, SDeietăţi
civileprofesionale sau SDeietăţicivile
pmfesionale curăspt.mderelimitatăcare
desfaşoaIă profesiade avocat!Organizaţii
nef,JUVemamentale!FuncJatiiIASDciaţiF)

1) Prin rude de gradul] 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 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

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


	00000001
	00000002

