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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata,
de Director Divizia Sud

CNP

BERCEA 1. VICTOR
la CONPET S.A. PLOIESTI

, domiciliul PITESTI,

, având funcţia

, jud. Arges

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

Calitatea deţinută

......,
/

./
/'

Unitatea
- denumirea ŞI adresa-

1.1.. ....

~. ""sociat sau ~cţionar la ~(jcietăţi c~merci~le:5~~i~!irtjY~QcietăţiJ,laţio~,~!~?ll&m~J.r~t1~!~,~~&~ti,d~~
mteres economic, orecum sl',membru m asocIatiI,,fundaţiI salI alte oreamzaţîl neifuvernamentale:T~~"'!!,!"'"".j,~,

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

---
~'.

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

î
../
/
'-

,

2.1.. ....

2. Calitatea de membru îii organele de conducere;,administrare şi,controj'ăle's()cietăţilorc'comerClale, ali)
. _- . . . ,- . "/~y,'~'r.-'-t"::;~c ",-';",:,",''-:'','-;''''-'{;;J:-'-'' ".:' .•.. --;~,.,;:t ' ..• ",-.~.f

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor na.ţionale, ale înstituţiilor d~ cr~ditr~legrupÎIrilor.deinteres)
economic, ale asociaţiilorsilU fundaţiîlor ori ale altor orl!.anii:dii nel!.Uvernill;'f~t~je:~jc'. '"C' ',.<i", ... :-+},';

Unitatea
- denumirea ŞI adresa-

'.

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiiioriJrofesionaleşils'a.u sindicale
3.1Membru sindicat "Sindicatul Liber Conpet"

~
/

/
"-

4. Calitatea .de membru fu organele de~6ndric'ete,. admiitistrare Şi ,conţfol;~t~!fi!fiIiţ~.ţr~'U(.!I.¥[~g;lb,uitf,;~
d ., . d 1''-'- 'd l .- l' . 'f .i, d-<'" ,., d'" . '-'. ""d 'I~''''.:''I'.....•_"' ...,p, ••••• ,"" •••• ~eţmute In ca ru Luartl e or uOItlce, uncna eIInuta ..•I, enumlreau'arti u UI.oOItlc'~i1li!~""""";l!\';.,"~~"<.,,• .('*'
4, 1. .. . .. ----..,

/'
\..... --..

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consulta!Iţă şicivile,()l>ţiniIteOJ:iafiate~
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pUblice,finanţiIte~e la bu.~etul di'
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capitaides"tat sau~undest'atuleste"'
acţionar majoritar/minoritar: ,,''. . :,), '. . :}," '.";f
5.1Beneficiaruldecon1nlctnumele, Institujia I Pro::edt.naptin Tlpul Data I Durata Valoorea

! orenumeleldenumrreaşiadresa contractan1ă: careafust contractului încheierii con1rnctului to1alăa

1



Titular .

Soţ/sotie .

Rude de gradul1 aletituIarului

Societăjicomerciale/Pernanăfizică
autoriza1ăIAsociaţiifumiIiale/Cabinete
individuale,cabineteasociate,oocietăji
civilepro:tesionalefilll oocietăjicivile
profesionalecurăspunderelirni1atăcare
desfăş:Jarăprofesiade avocat'Organizajii
neguvernamentale/Fundaţii!Asociajii2)

denumireaşi
adresa

con1Iactului

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 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- ,.--
.../~ ..{2.?.:..?.r/!.L~

2

Semnăttr""

/.............................
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