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DECLARA ŢIE DE INTERESE': .

SubsemnatullSubsemnata, SOARE AL. RODICA
de Şef Birou Management Resurse Umane la CONPET SA -Ploiesti

, având funcţia

CNP
cunoscând prevederile
răspundere:

, domiciliul mun.Ploiesti, .' ."
arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau a

acţiunilor

Calitatea
deţinută
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Nr. de
părţi

sociale sau
de acţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa -

CONPET SA - Ploiesti- actionar 62 4172,6 ron
jud Prahova (cfBVB la 15.05.2015)
SIF1 Banat - Crisana S.A. - mun.Arad\ actionar 146 215,35 ron
'judArad (cfBVB la 15.05.2015)

SIF2 Moldova S.A. - mun.Bacau. actionar 122 201,3 ron
jud Bacau cfBVB la 15.05.2015)

SIF3 Transilvania S.A. - mun.Brasov actionar 386 103,255 ron
jud Brasov (cfBVB la 15.05.2015)

SIF4 Muntenia S.A. - Bucuresti actionar 896 770,56 ron
cfBVB la 15,05.2015)

SIF5 Oltenia SA. - mun. Craiova actionar 247 429,533 ron
judDolj (cfBVB la 15.05.2015)

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
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3.1 Sindicatulliber CONPET (membru)
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5.1Beneficiarulde aJll1rlrt numele,
prenumele'd=rnireaşi adresa

Titular _

SOţ!:qie .

RLKlede gradul1 aletitularului

SccielăJiCXlIllen:iale'PetIDallă fizică
autoriza1ăIA=iajii fumiliaIe'Cabinete
individuale,cabineleasociatf; =.ielăJi
civileprotesionalesau=.ielăJi civile
protesionalecu rilsputxlerelimi1alăcare
c\esfăşJarăprotesiade avccat! 0rgani2rItii
neguvernamentale'FundaJiiIA=.iajifl

Procedutaprin
careafast
încredinjat
contractul

Tipul
conJractului

Data
încheierii
contrnctului

Durnta
contractului

Valoarea
101alăa
con1rnctul

In

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
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