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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul DOBROMIR V. NICOLAE, având funcţia de Sef Birou Strategie si Fonduri Europene
incepand cu 02.06.2014 in cadrul SC CONPET SA Ploiesti, CNP , domiciliul În municipiul
Ploieşti, , jud. Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu familial) deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

100 lei

1900 lei conform
BVB la data de
11.06.2014

40

10Asociat

Actionar

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau a~ţiol1ar la s9cietăţicomercialţ;>c9Înp.anîVsocieţăţî naţionale,histituţif de credît,grupilri de
interes economic, 'precumşÎmembtu;În asoci~ţii, fUlldaţiîsau alte organiiaţii'Ilegu,vernainenţale; ..

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1 1 SC DOBROMAD PROD SRL (societatea nu a
functionat niciodata SI din 2009 a fost suspendata)
Breaza, __ ,jud. Prahova

se eONPET SA Ploiesti str
jud.Prahova

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2. Calitatea de 'membiu.Î~organele cdecon«(!I~ere~':a~mInisft~re ~tcQntr6faleş9ciţţăţilot'cornercial~, al~
regiilorautonome,~iecompaniilor/societăţilor,iaţ~~l1ale~ale înstiNţiilor de:creqîf,alegrupurilor ,de interes
economic, ale asociaţiilorsau fundaţiiloroj-ialea,1tQr'organizaţiinegllvernamentale: .. ...

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

2.1

3. Calitatea de membru În.cadrlll asociaţHI(jr'profesîoîiaI~:şl!saiJ.sîIi~ficale
3.1 Sindicatul Liber Conpet - Membru

.,..'

4. Calitatea de. mem})ruî~ or~~mel~deco~,4.~5er~;_a(lmihîstiar~,'şi'toIltl.()I, reJrib~ites~u' r(ţrettîlJUiţe~.
deţinute În.;cadrulpartidelor politice, funcţia deţhrllţ~'şi;denllmirea:.partidului.politic - ,- '. ....
4.1 -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţăjuridică,consultan.ţă.ju.ridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, ma:ndatelor sau demnîtăţilor publice finanţatede la bugetul de

1



stat, local şi.din fonduri externe ori încheiatec1isOţi~tăti' cQ'mef;Ciâle:'
acţionar maioritar/minoritar: .. . ' •.....•:.:./, ..

5.1Beneficiarulde contract:numele,
prenumele!denumireaşiadresa

TItular...

Soţ!soţie...

Rude de grndu1Il) ale1itularului...

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autoriza1ăl Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu Iăspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţi¥)

Instituţia Proceduraprin Data Valoarea
contractantă: careafust Tipul încheierii Durata to1alăa
denumirea şi încredinţat contractului contractului contractului contractului

adresa contractul

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 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

2

Semnătura
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