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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MARUSSI C. MADALINA MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT, pana la data de 14.04.2016, la
CONPET S.A. Ploiesti

CNP
,domiciliul PLOIESTI, . . jud. PRAHOVA

,

,
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.

180 lei

100 lei

Valoarea
tDtalăa

contractulLri

7560 lei

Valoarea beneficiilor

Duma
cot1lla;tului

• ' fUi

o (fara profit)

o
(activitate sus endata 20 IO)
O
(activitate sus endata 2010)

r_ "1li")'ll1r:~I4'1~

18/90%

10/50%

378/50%

Oala
Îrc!leietii
contractuJui

Tipul
contractuJui

ASOCIAT

ASOCIAT

ASOCIAT

Calitatea deţinută

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR

Calitatea deţi nută

1

Unitatea
- denumirea şi adresa-

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

TItular ..... __.__.. __

S.c. ENGINEERING SYSTEM SERVICE S.R.L.,
. Ploiesti, PRAHOVA

S.c. ENGJNEERED SOLUTIONS ANO SERVICES
S.R.L.. ,Ploiesti, PRAHOVA
S.c. SOLUTII SI SERVICII IN ASIGURARI S.R.L.,

:, Ploiesti, PRAHOVA
~~;;t:zalit~.~aiJJm'~Ii!.Y'RllÎ?F~~ele~at(~~i1dp~"''''''>~
r::~gm,O''î@i!Jt.o~indfa}t~oml!al)iiIlJr/s~~i~iiîj~. ~.'.'
,"'.',".'.".'"""..~l. ~"._.."'~I" . '.-''''f''''"(I''''''I-''1 1fe~QIţOmlţra e'asoţla 1.or;s,au, n,n a., I.or.on-:a,e.:a:m::(l

Unitatea
- denumirea şi adresa-

S.c. ENGINEERING SYSTEM SERVICE S.R.L.
, Ploiesti, PRAHOVA

S.c. ENGINEEREO SOLUTiONS ANO SERVICES
SRL. _. , Ploiesti, PRAHOVA
S.c. SOLUTII SI SERVICII IN ASIGURARI S.R.L.
; , Ploiesti, PRAHOVA
~~;:;ijţjlitafe'i5'tl~1D~iIibr.;~tJ1rcadiiul;~~cÎă'ţiiio.t:-C~OfilSi@.~I~$.lkf,ţJiz'S'lii'clicifle~ .'.
SINOICATUL LIBER CONPET
:14{ig;liIl,ţă~a~detiiJjJ!i6r;tjiiptotgant!le1de'(tlJ1t~ţfci
:ile' 'liu'ie\îîf:'flfap.jl ;.~'rtia~IQţ\")iiifi~f~rJr-i1fu
Nu e cazul

5..Co nfra. cţe;'jiicllIsiY .cele(le-asi~te~lii:Iii'fiaic~JconstiJtâ~ntil')t!rjdic.ăr£onsulf:fnţăfşi[Civile7o Dţinu te 'o~i 'âfl:ite1
În '(!erula~ejn •..tilllPUI'e\~r.l;ifăfiirfll.~~ţmBj;rri1~~1îitei~~s~m,if~tU~rtif;~Ii!i@liIiJăţ;ţit~d elJlt'!buget~Irai:

~~~:~~:~a:.tl;~!7i:~~~~;i~~f4~'-¥YÎ~~itL~{~~~~fi~~~~~i~~l~~~il~ll~r~iţr
InstituJia PlDceduJaplin

contrac1antă: carea fus!
demunireaşi ÎI'I:redinţat

adJesa contractul

5.1 8eneficianudeconfiaet numele.I pel1lUllele/del1lDllil1:aşiadJesa .



Soţ!so~e...............
I

~I
Rldede gradul II)ale tituJarului 1/............

/
Societăţicomerciale!Persxmă fizică //
3lrtOlizalălAsociaţiimmiliale!Cabinete //
individuale,cabu1cteasociate, SJCie1ăţi //

"civileproJesiol'nlesau =ietăJi civile

L
/'

proresionalecu mspun:Jerelimi1a1ăcare
desfiiş:>arăprofesiade avvcat!Org;Jnizaţii

Ineguvemamenlale! Fundaţii!AsociaţiP)

1) Prin rude de gradul] 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

...... 12.05.2016 .
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Semnătura
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