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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Schiopu C. Zoze
SEF FORMATIE SPECIALIZATA

de ITP incepand cu data de 02.06.2014 la S.C. Conpet SA PLOISTI
Ploiesti

, având funcţia

CNP , domiciliul .PH

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. .....

Actiuni Conpet SA PLOIESTI,S
,Jud PH

Calitatea deţinută

Actionar 40

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1994 lei conform
BVB la data de
18.06.2014

Calitatea deţinută

'2~'Calitatea' de~m~inbtp.În' Qrganele d~' co,ndt!c~re; !ldffi;irilsţr~rt:şi,c'
regiilor aut'on~me,' ai~coihpaniilorls~detăţilo.r;n3ţiQ~' , "'. ~.i" ,:. uJţll ,
'econo~mic;ale'asociăţilIoî!s~idiiiîaalHl()f oriâle"'a1'tof'9£ "1f' ' ...•iîv~

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 .

3~
3.1 .
Sindicatul Liber CONPET - Membru

, 1,[ ,Calitatea, de membru ,'Îh9rganele,deco.n '.,~,
, deţiIni:tejD:cadrul - artidelor olitice,fuhcţi~
4.1.. ....

Valoarea beneficiilor

5.Contracte~incliisiv ţele ',.deasis(enţăJuridică;.C6~s~lt~pt!'jqfi~1~ă"copsult.llnt~~i~j.;yiIe~;o.?ţ!PMt~g~h~~llte
În ,derulare În.,ti~pulex,~r~itării funcţiilor,.ma~('l~t~lorf:s~u":d~"?nit~t!IQrpublice>.fi*~~ţ~te;~~tl~:;"~p"~ft9Jde
stat, "local şi din Johdurt externe oriîncheiaţecu.,sodet~ţi'c9Iilehcjalecii ca itai de stafşau uride;isfatuleste



," ,F,;', '. ,.ce .
,"'",:,"?" ,i""? iiIi

Instituţia Proceduraprin Data Valoarea5.1 Beneficiarulde contract:numele, contractantă: caream Tipul încheierii Durnta totI1ăaprenumele'denumireaşi adresa denumireaşi înmrlinţat contrnctului contrnctului contrnctului contrnctuluiadresa contrnctul
TItular

SOVroţie...............

Rude de gradul11) aletitularului
... .........

Societăţicomerciale!PeIIDanăfizică
autoriza1ăl NOOaţii familiale'Cabinete
individuale,cabinetearociate, metăţi
civileprofesionalesausocietăticivile
profesionalecu rnspundereIimitatăcare
d~ profesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale' FuncJatiil
AsJciaţD2)

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

2

Semnătura
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