
Su bsemnatul/Subsemnata, 

de 	director 
RNP Romsilva-Administratia 

la Portile de Fier RA 

, având functia 
Parcului Natural 

DECLARATIE DE INTERESE 

CNP 	 , domiciliul 

cunosand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea detinutd 

Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totald a 
părtilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1.1... 

Nu este cazul 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societătilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau funda iilor on ale altor organizatii neguvernamentale: 

tinitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea detinută. Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

Nu este cazul 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 	... 	. 

Nu este cazul 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare 0 control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinută  0 denumirea partidului politic 
4.1 	 

Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentil juridicA, consultantă  juridică, consultantii şi civile, obtinute on aflate 
in derulare in timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe on incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritariminoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 	Institutia 	Procedura pnn 	Tipul Data 	Durata 	Valeta= 

1 



prenurnele/denumireaşiaditsa contractantl' 
clenumireaşi 

adresa 

care afost 
incredintat 
contractul 

contactului inckrierii 
contractului 

contractilui totală  a 
contraciului 

Sot/solie ............... 

Rude de gradul II)  ale titularului 
............ 

Societt comerciale/Perapanăfizică  
autorizată/Asociati familiale/Cabinete 
individuale,cabineteasociate, sccietăt 
civileproftbionalesausacietăticivile 
pioftbionale curăspundem limitată  care 
desraşoarăprofesiadeavocat/Organizaiii 
neguvernamentale/Fundatti/Asociaft2)  

1) Prin rude de gradul I se in/elege părinti pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul, 

sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună  cu sotul/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de 
50/0 din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobăndire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

  

ătura  
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