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DECLARAŢIE DE INTERESE ANUALA

,având funcţia
la CONPET S.A.

PLOIESTI, ,-
jud. Prahova, domiciliul

Subsemnatul/Subsemnata, STANCIU I. GEORGETA
SEF BIROU SALARIZARE SI

de nENEFICn,

CNP

I
I !

I

Jă
Valoarea totală a
părţilor sociale
i/sau a acţiunilor

444,13 Iei
(conform BVB
1L05.2016)

8,53 lei
(conform BVB
11.05.2016)

3,35 lei
(conform BVB
11.05.2016)

3,92 lei
(conform BVB
1L05.2016)
20,90 lei

(conform BVB
11.05.2016)

14,02 lei
(conform BVB

J 1.05.2016)
1,63 lei

(conform BVE
J 1.05.2016)

Valoarea beneficiilor

I
I

actionar 1931

actionar 6

actionar 5

actionar 16

actionar 38

actionar 10

actionar 40

Nr. de părţi
Calitatea detinută sociale sau

de actiuni

1

'. . ,
cunosc~nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
'- denumirea şi adresa-

1.1,OMV PETROM SA, Bucuresti, .
I
!

1.2,SIF-Banat Crisana, Arad,

1.3,SIF- Moldova Bacau,
,

,
IA,SIF- Transilvania Brasov,

I
1.5,SfF- Muntenia Bucuresti, .

1.6,SIF- OlteniaCraiova,

I,3, ROM~ETROL, Navodari, '
jud, Constanta .

L __
I

I



I ..
I
I

4.1

5.I Be)eficiaruldeCOll1Illct:numele,
prenurr\ele'dmumireaşiadresa

I
TItular .

Tipul
con1roclului

Data
încheierii
con1mctuIui

Durnta
contractului

Valoorea
totaIăa

contrnctuIui

SoţIsolie
I

SocielăţicPmen::iale'P=lă fizică
aulorizatăfArociapifumiliale'Cabinere
indivicJuak;,cabinerea=iate, ooeietăli
civilepmiiSionaIe~ ooeietălicivile
proJesionalecu~unOO-e limi1atăare
~j:rofusiadeavocat!~
neguvernarhentale'Fundaţiil~

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

1) Prin rude de gradull se Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se :vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului d.e contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia :şi rudele de gradul l 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 l deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.,

I
Prezenta declaraţie constituie act public şi

caracterul incomplet al datelor menţionate.
. I

I
Data completării

12.05.2016
••••••••••••• -." -o; •••••••••••••••,
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