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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Schiopu C. Zoze
SEF FORMATIE SPECIALIZATA

de STATIA ITP pana la 01.06.2014

, având funcţia

CNP , domiciliul

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

Asociaf'sa~,acţi()pat l~,~~ciet~ţi' cOin~rcj~le<'
interes economic,. recum şimembrlIÎIl ~şodaţ

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 .

Actiuni Conpet SA PLOIESTI/
, ,Jud PH

Calitatea deţinută

Actionar

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

40

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1994 lei conform
BVB la data de
18.06.2014

2.1. .....

3'.Catlţatea de(m~liIb.ruîIl(:~aru(ă~ocia-tijÎ~f
3.1 .
Sindicatul Liber CONPET - Membru

•~CCâUhltea'de :rriehlbru Î:fi:organele" de'. con
':~~', ':,' ,.'::,::f ...~~.,.:-~~~.:, ,::..~-'" ,::F"'~" . ',"",:; ~ _'."" '-;<;t-:>'" ,:".<" ..1:<,,> :,'_~
.deţiniHeÎn cadrul iArti(jelor oljtiee,Juncţia
4.1. .....

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

5. Contracte, inCIusiv cele de asis'teiIţă juHdicăLcotiş.y:li~iIţ~JU:t!~iţ~,;cdns1Ilt~Ilţă ş!~dvile . ţi~pte Qri af1ate
În derulare in timpul exer~jtării, fu.ncJiilQr,maţI:~aţ~l()rş~fA~~w~giţăţjlol).,;puhHcefihâllţa e.ej ....getulde .
stat, local i din fonduri externe odSncneiate cqiS'(>cleţăţi ~c;):rl!~f~iale:'ciJ.ca itai de;,stat sâu' und~ statul este

1



l:' '';:.•

5.1 Beneficiarulde contract:numele,
prenumele'denumireaşi adresa

TItular

Sotfso~e .

Rude de gradul II) aletitularului

Societăţicomerciale/Persoană fizică
autorizată/Asociaţiifumiliale'Cabinete
individuale,cabineteasociate, 9Xietăţi
civileprofesionalesau 9Xietăţi civile
profesionale cu ffispunderelimitatăcare
cies:tăŞ)3lă profesia de avocati Orgţmizaţii
neguvernamentale' FuncJatiil
Arociaţi0--

Instituţia
contrnctan1ă:
denumirea şi

adresa

Proceduraprin
careafust
încredinţat
contractul

TtpU1
contractului

Data
încheierii

con.1Iactului

Dumta
contractului

Valoarea
totală a

contractului

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
19-06-2014
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