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DECLARAŢIE DE INTERESE - RECTIFICATIVA

Subsemnatul, RADU A. BUGICA, având funcţia de membru al Consiliului de Administratie al CONPET SA,
avand CNP , domiciliul in -, Voluntari, Jud. llfov, Romania,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Nr. de părţi sociale
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Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa -

ţ~Madai sau aeţio'Ilar la societăţi eoU1eJtd-aJ#, cOfnp8Aii/so~letăţinaţionale, instituţiidecred;it,grupuri de
~,!;f; •• no.~r,. •.~~ pr0eum şi me1J:f1bru m Uoeiatll, fiftJldaCii sa]1alte organizatii ne2Uvemamentale:

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
189.890RON
5.148 RON

102.728 RON

ALBALACT - ALBZ
ARMATURA SA - ARM
ASTRA SA Bucuresti - ATRA
FONDULPROPRlliTATEA-
FP
PALACE SA Sinaia - PACY
PRODLACTA SA Brasov-
PRAE
SERICO SA Bucuresti - SERC nesemnificativ 21.356 18.153 RON
SNGN ROMGAZ SA - SNG nesemnificativ 3.505/ 125.830 RON
OMV PETROM SA - SNP nesemnificativ 160.000 70.400 RON
TERAPLAST SA - TRP nesemnificativ 65.478 12.605 RON
UZTEL SA -UZT nesemnificativ 1.315 5.286 RON
VIMETCO - VICO.L nesemnificativ 36.825/ 9.206 USD
REMA T Valcea SA nesemnificativ 2.484 6.210 RON
LAFARGE ROMCIM SA nesemnificativ 1.516/ 55.975 RON
TIMKEN ROMANIA SA nesemnificativ 792 2.017 RON
RCB Investors 1 majoritar 90 900 RON
Best Investor Advisers L. majoritar 90 900 RON
SBD Europe Advisory SRL nesemnificativ 1 10 RON
Dairy Advisory SRL nesemnificativ 1 10 RON
4•. Câ,llbitea de membrq. in- O'rganete deţon4iC~ a~N şi control ale societăţilor comerciale, ale
~l1Q;f l1utonoQ].e, ale eom.padlor/$8ciemţllor na'onala, al. w.stttuţ'iilo,rde credit, ale grupurilor de inter~
,J:!~~~l.td.Sale a$odatijlor hţU fim '.or .ory ~a:l!t • .r orz:a~tii neguvernamentale: -_

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 TRANSELECTRICA SA
2.2 CONPET SA

Membru in Comitetul de Supraveghere
Membru in CA

2,751 RON net/lunaj

946 RON net/luna4

1 10 parti sociale respectiv 10% detinute de Camelia Maria Bugica
2 10 parti sociale respectiv 10% detinute de Camelia Maria Bugica
3 La data completarii
4 La data completarii

1



J..i 'f.L" r!~ r,nembnl ţ:p. C'tlciru,l 'asodaţiilor orofesionale si/sau sindicale
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4. Calttatea de wcrn,bru ia orpnele de conducer~ admiJJjstrare şicontrol7 retJibui~,:~~ţ.~~IJ~
1iteth1i!!;lJ:~!n f:.~d,g!J,1t)a:rtillleloli' p,o~e, ~ctit\ <Jetinută si d,enumirea partidului politic .' .... .... .'. .'
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4.1
X

8.•Con:t:ra,*, iBdusw~eli.,S$tsteîltj .luridtVi, eO!lsulUnli $'l ~($bţinute sau aflate În derulare în timpul

~e~trrn~tfi'l.()r7 ~.td()f'~u 4~tiţilor pub;lice fil't1Ulţa. de la b~tul de staţ local şi din fondQri

e~ el" w(f;hei_ - s~ţi ~~ cu capital .~stat sa.u untle statul este acţîqar

,.U;~.~~~~~~ţiţ3i.r: ,

Jnstitu1ia Procmuraprin Data Valoarea
5.1Beneficiaruldeoontract:lllllllcl~ oontradan1ă: careaIDst T1pUl îndleimi Dumla totalăa
prmumeletdfnumireaşi00resa dfnumireaşi încrOOinţat oontmctului oontmdului oontradu1ui oontradu1ui

ac1r"oo oontradu1.
TItular. .. .. .. ....

X

SoţI9Jţie. .. .. .. ._.
X

Rude degnd:d Il)aletitu1arului
.. .. .. X

SocietăţioomercialetPenmnă fizică
autorizatăIAmatii:fumilialet Cabinete
individual~aIDinete~ roetăţi
civileIIDfusionalesauroetăţi civile X
IIDfusionalewtăsplnDerelimitatăcare
~IIDfusiadeavoanl~
neguvernamtntaletfundaPil~)

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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitate a sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
19.06.2014
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Semnătura
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