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1)ECLARA ŢIE DE INTERESE.
• • !. •. ' ! •

SubseIŢmatul, RADU A. BUGICA, avand funcţia de Admin'istrator provizoriu pana la data de 16.10.2013 si
membru al Consiliului de. Administratie al .CONPET SA incepand cu data de" 16.10.2013, avan'd CNP

domicilil.ţl in . , ~oluntari, Jud. Ilfov, Romania,

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asoCiatii, fundaţii sau alte or2anizatii ne2uvernamentale:

. , Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea
- denumirea şi adresa- Ci;1litatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor1.1 TRANSELECTRICA SA Actionar - indirect prin societatea
3,000 41,160RONcontrolata de dc::larant RCB Investors

.

•

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţii/or sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea . ..
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

2.1 TRANSELECTRICA SA Membru in Comitetul de Supraveghere,
Membru in Comitetul de Audit, Membru 67 RON brut/luna]
in Comitetului Financiar si de Dezvoltare

2.2 CONPET SA Membru in CA -

3. Calitatea de membru in cadru! asociaţii/or profesionale şi/sau sindicale
.3.] ...... .

4. Calitatea de membru îl!! orgaE:!ele de conducere, administrare şi control, retrHmite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor pomice, funcţia deţinută şi deJiHlmÎreiCl l)artidu!u! pcmic

I'.4.1. .....
.

f--

I O suma de ap,roximativ 8,000 RON platita de catre Transelectrica cu titlul indemnizatie de sedinta la Comitetul Financiar respectiv
Audit nu a fost prezentata pentru ca nu s-a clarificat daca este cuvenita sau nu; in ultimul caz va fi restituita societatii

]
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Valoorea
totaIăa

contractului
.

• Dwata
contractului

.

Data
TIpul '_~L._' ..

1 . I lllUlClenl
contractuUI •••• ,-,h _1.conuauuUI

5: Contracte; Îndusiycelede 3:sisţenţă juridifă, .!;tÎusultan ţă şi civil~,obţin~te,'8aIi:âfl~teîn.den.llare.Îllt[fnpul
'exercităiiifuricţiiloJ;',manâateler SlUI demnităţilor:publjce finanţ~tede la bfigeiuLdest~t:lo'calşi di~ fonduri
~xterne"'orr. rncheiate .cu sodetăţf'c9mercial~:c~: capital ..de.' stat.',~~u;'~tupdi~'?şt~tiJl;:este~~~ţi~na~
~ăiol'itarÎîDinorh~lr; .. •. ';' . .' " . .' .;.t,:c, ..~...,.. .. ' '>'" " •......
.. , , Instituţia Proceduraprin

5.1 Beneficiarulde contmct:numele, ". contrnctantă: carea fost
prenumeletdenumirea şiadresa denumirea şi încredinţat

adresa contractul.

Titular. .. .

So(Isoţie . .

.

Rude de gradul II)aletitul2llUlui
........ -,

..

Societăţicomen::ialetPcrsoanăfizică
autoriza1ăl Asociaţii fumilialetCabinete
individuale,cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţicivile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desflişoarăprofesia de avocat!Organizaţii
neguvemamentaIetFundaţii/ Amaţifl

,

1) Prin rude de gradull se înţelege părinţi pe linie ascendentă'şi copii pe linie descendentă .•
2) Se voi declara numele, denumir~a 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 inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
21.10.2013

Semnătura
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