
BECLARAŢIE BE INTERESE

Subsemnata,
de Expert superior

CIPU N.M. CATALINA , având funcţia
Ia ANFP — DPFE - Serviciul monitorizare proiecte ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara(ii, declar pe propria răspundere:

kMôciat íăú acţioiiďr lflotietăWcoiněrcialë, ‘tőńi’paniUsocietăţľnaţioňaléflnštituţii de credit gřupuri de
—~ —~ —

iiíteréţ&őü’oiůic, OřeCUJńI si jňuíúbru 3n Î~OC1Úti1q I d~kiLsaú1ilf6óriďniźéÎii iĺeaúvěňüúneiítale:

U ~ Nr. do părţi Valoarea totală arn a ca Calitatea deţinută socialo sau părţilor sociale
— denumirea şi adresa — . . . . .do aeţiuni şi/sau a acţwnilor

1.1 SSIF BROKER FINANCIAL, actionar 214 20 287,20
Ia 18.01.2019

2’? Cäliťîtěí’dč iäeîúInjLmn orgaůéle de crnidüciŕó,’admińistta&şt čőntrbl ale śôcietăţilor coinerciale ale
‘Z~’t”e~ —~%Ďď”%. ‘~“‚ ~ţ~/ ‘~y’~ ‘0 0” ‘„ ~ ‚o “ ~»‘ĺ’o»00’ł

~alegi’p’unlorąejnteres
~co~i~,ileăďciátIil6ŕ~ů fuidiţiilor ôri ali~ăl~ofőiSîizá%1tn’ëIuiéi~námőntnlë;ĺ ,

Unitatea . . .. ..

. . Calitatea deţinuta Valoarea beneficulor
— denumirea şi adresa —

2.1. N.A.

~‘Cu1itateďdő membýíi în cidrul asociaţiilorjrofeiiőĺiale~
3.1.N.A.

4. Calitatea, de membru tu. organIc de conducere,, administrare»’şi’ control, retribuite~Sa’ű neretribuitc
d~îř~î~Giriil äejď&uuji~d~iň~fli de hi ä1hSJjWiii~ ~ ‘ł~~

4.1.N.A.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, collsultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinutc on aflat
n derulare în timpul exercitănii funcţiilor, mandatelor sau dernnităţilor puMice łinanţate de Ia bugetul d
stat, local .şi din fonduri externe on încheiate Cu societăţi comenciale cu capital de stat sau unde statul est
‘cţionar ma jonitar/minonitar:

Instit.iţia Pnxaiurapiin
5.1 Ba~ieňciani1 do conhact nmi~id; conÜfl~tă care afost Yipil Dtuata
~ ~ ~ coiflctului

~a____________
~ NA

SOţ/SOţe NA

Rude Ic gnidul 11 a~e1it’tni1ui... NA

I



Soc~ comat~k’ Petsniă fizică
~A~da~i&tCabh~
indMdua!cabh~ea&xiat, &x~ăţi
civi1cpiof~ics~1e usxietăţi civile
ptoksknaIecurăspwxbtlh~caie
&słăşaară pnl~sia& avocatĺürganizaţii
~F~Xb~VAP

NA

Prin rude de gradulíse înţelege părinţi pe ilnie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţuł soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
soeietăţilor comerciale pe aeţiuni Ia care deelarant’iI împreună en ~oţuI soţia ‘~i rtidele de gradul I deţin mai puţin de
S°o din capitalul social a! societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constihiie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării


