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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatuI/Subsemnata, Barbulescu Andronela , având funcţia
de Sef Serviciu Prevenire si Protectie la S.c. CONPET S.A.PLOIESTI de la 2.06. 2014

CNP , domiciliul Ploiesti"

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

1.".As'oeiat sallilcţioIl~rI~~QCi~i~ţicfJnie,5~}ai
i~t~res economi"ţţ 'rec'"um i .mewb~u i~iis6~j

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. .....

"':~~~~t~ţ~n~ţioJlaîe,\\,i.Jiştituţiide'~redit, grupuri de \
lhs~~;iite,'or(Janizaţii'iîe~uvernainenta:I~':" _ .: ,

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2.1. .....

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3J Calitatea' de';'nt~mbhlÎfi••cădnd'a~()Ciâ'iilo;Fi'''rr(~I~î~iYsâli"silidicale
3.1.. ....
Membru Sindicatul Liber Conpet
Membru Asociatia Romana de Mediu
MembruAGIR

5.,Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
I ÎIi derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelors~u'demnităţilor .publice finanţate de la bugetul de,
I stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este :
I acţionar ma' oritar/n:iinoritar: .'
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Instituţia Procech.naprin Data Valoarea
5.1 Bene.ficiarulde contract numele, contractantă: care a fost Tipul încheierii

Durata tolalăa
prenumele!de.mnnireaşi adresa denumirea şi înmrlinţat con1ractUlui contractului. contractului contractului

adresa contractul
TItular ...............

-

Soţl~pe ...............

Rude de gradul II)ale titularului
............

Societăţicomerciale!Perroană fizică
autorizată!A9Jciaţii fumiliale!Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţicivile
profesionale curăspunde.re 1imi1atăcare
desflli;rorăprofesia de avocat!Organizâţii
neguvernamentale! Fundaţii!NociaţiFl

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 la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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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