
BECLARAŢIE BE INTERESE

Subsemnata,
de Expert superior

CNP

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

, domiciliul in 6,

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii (IC credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru în asociatii. fundatii san alte or2anizatii ne~uvernamentale:

u ~ Nr. de părţi Valoaťea totală ani a ca Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
— denurnirea şi adresa — .. . . .de acţiurn şi/sau a acţiunilor

1.1 881ľ BROKER FINANCIAL, .actionar 214 20 158,80

2. Calitat&ţ dťmeinbru In organele ~çle condu~eref ndšuinistrare şi c&iítrol aIť íocietăţilor cőînerciaIe~ ale
ů1ai~ţo~~3jôńĺpänu1or/eţil&rnaíi& alé,Ęă’ ihst’tńţiiĺor deeîjdčt~ąe jł~qíůri’rdď interis

ecońó~nic~ alSasóéiitiiţor sau fuű~datiiIor cr1 alďiilíór sraäizatii ne2uvernauientale:
Unitatea . . .. ..

. . Calitatea deţinuta Va~oarea beneficulor
— denumirea şi adresa —

2.1. N.A.

şi/sausindicale _________________________

3.1. N.A.

4. Calitatea de membru îii organele de conducere, administrare şi control, retribuite san neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic _______________

4.1. N.A.

5. ~ontracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute on aflate
în derulare în timpul exercitării fu.ncţiilor, mandatelor san demnităţilor publice finaiiţate de Ia bugetul (IC
stat, local şi din fonduri externe on încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul cste
actionar majoritan/minoritar:

kslit~4ia Pcaha~ ~ r -I Va!
5.1 BaieEcianil deconliuct nuinel; conüactantk cam afost Tipul ,. ... Dutata

. . . . ,. . . incheleni . totala apni.urielW&numirea şi adii~sa deni.nieaşi mcmdinţat conhaziulul iaztukn Co tnztului
adwsa contiactul c°’~ fl

Tiíidur NA

So~soţie NA

Riidedegjadull»aletitulmului... NA

‘



Societăţi ccmrmia!e’Peisomiălińeă
autoňzaWAsociaţii familiale/Cabhne
indMduale, cabinete asociate, swietă~
cM1epiuf~iona1e sausocietăţi civile NA
pivf~iona1e Cu i~spundem limitată care
desf~şoarăp&tfësia de avocaťOrganizaţii
neguveni~entaleJ Funda~VAsocia~ ____________________

~ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi ~ pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denurnirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
socictăţilor corncrciale PC acţium Ia Care declarantul îrnpreună Cu soţul/soţia şi rudeic dc gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Scm ura

2


