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DECLARAŢIE DE AVERE

I

Subsemlllltul/Subsemnata, CHffiIAC M. CRISTIANA
Ide M~mbru CA la Conpet SA

Bucuresti,

, având funcţia

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele: "

*1) Prin familie se Înţelege soţullsoţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. :Terenuri
2. '
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

----------------------,

----------f----------------
,

----------+---------------- ----------------

I

* Cate'goriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civiL
*2) Ul "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţullsoţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se ,vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Bucuresti:, ~ , ",.
.. Apartament 1980 80mp 1 cumparare ChiriacCristiana

.- .-
Bucuresti', Apartament 2000 45 mp 1 mostenire Chiriac Cristiana
._--

1

----~--------------_.



Bucuresti,
-_. Casa de 1987 400 mp 112 mostenire Chiriac Valeriu 112

locuit Chiriac Ortansa 112
---------~---------------------------I ----------- -------------- ------------ ----------- ----------- ----------------------------t----~-----------------.--

* Cat~goriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar in caiul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
I

II.IBunuri mobile
1. !\utovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunit supuse inmatriculării, potrivit legii
I

Autoturism Volkswagen,Touareg I 2008 Contract vanzare-cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însu mată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

---~-------------------------------
,----------------------------

---f-------------------------------
I

I

-----r---------------------------------
I

III; Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate în
ultimeleJ2 luni .
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1-------1----------------------~--------------
,
,

I

IV.:Active financiare

I ---------- I ----------------- 1

----------------------- ---------------------------

1. Contnri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economIsI re şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro

NOTĂ:
Se Vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate .

..:- ~Hi:ilpii~al'~dîUjn!S ..
il.ai'lresa.aceş. .i}\.

CEC 2 lei 2014 40.273

BCR-S 2 lei 2012 22.854,70

BCR-S 2 GBP 2013 1351

BRD 2 Euro 2014 19.027

BRD 2 lei 2012 17.718,44

BRD 2 lei 2013 8.612,5
2

BRD 2 lei 2014 12.000,0

----------~----------------------- ---------- --------- --------------

'Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulate (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2, Plasamente; investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NIOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.
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.Categoriile indicate sunt:. (1) hârtii de valoare deţinute. (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni squ părţisociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nu este
cazul .
........... i .
••••••••• •• 1_ ••• 0.0 ••• 0.0 •••••• 0.00.00.0 ••••••••• '." •••••• 0'0 ••••••••••••••• 0.00.0 ••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

j

V. Datorii
I

Deţlite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

I

•_____ L _
i

VI: Cadouri, servIcII sau avantaje primite gratuit sali subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale san
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale ~ngajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

I 1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

-i-------------------
1.3. Copii
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'Se ¥xeeptează dela declarare eadourile şi trataţîîleUzualeprimî/e din partea rudelor de gradul 1şi al Il-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an Jiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se Vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular,

Chiriac Cristiana

1.2. Soţ/soţie

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici
si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Consilier juridic
25.453 lei

1.3. Copii
Chiriac Andrei Alocatie •}98 lei

~~e"{irweiiqi;;~qtfvlÎqţljftd~i1d£Wtt-~:::~~~~~~~"'"
2.1. Titular

2.2. SOţ/~oţie
I

-----------1

'j!iJil~tit!;tiil~"'~(1J!lfl'J;qlW_ii,fţWJl/~fz'J1!.JJ}J:l::::_.::~'lc::~...;'~>•
3.1. Titular

Chiriac Cristiana

3.2. Soţ/Soţie

Apartament,
Contract de inchiriere

nr.255.428/12.12.2014 si
nr.249.4629/2015

5242,0 lei

4.1. Titular

----------~--------
4.2. Soţ/soţie
----------l-------
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27.810 leiIndemnizatie conform Legii nr. 263/2010

5.1. Titular
Chiriac <;:ristiana
5 .2. SoţJ~oţie

,. . . Indemnizatie conform
Chmac )ValerIu Legiinr.263/2010 12.092lei

g~KenitJri~di~Ţilţft~it~N?ifiwi~:rs=~~<~i~;~~:•• ~~
6.1. Titular

6.2. SoţJsoţie
--------------------;

7.2. SoţJsoţie

7.3. COPIi

8ifXe.nitIWiJli~~lf~~iiii:.~~~~~~~~~51'f~~£~iC~";,.-.~
8.1. Titular

Chiriac Cristiana
Venituri asimilate salariilor conform
pct. zi art.94 Legea 16112003, CA,
comisii

143.776 lei

8.2. Soţ/soţie
___________L _

I

8.3. Cop(i

Prezenta declaraţie constituie act pnblic
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării Semnătl'r"

07.06.2016
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