
DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsentnaluUSubsemnata, 	STEFANESCU V. OVIDIU-AUREL 	 , având funcţia 
Directia Relatii Publice si Management Documente, 
Serviciul Management Documente, Informatii 

de 	inspector 	 la Publice 

CNP 	 , domiciliul Craiova, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţil de credit, grupuri 
interes economic precum şi membru in asocia ţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea de ţinută  
Nr de păr ţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 T.C.I F. S.A. Craiova, bld. N. Romanescu nr. 39 actionar 2965 actiuni / 63747,50 lei 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societ ătilor comerciale ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţilor naţionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea si adresa Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor 

— 

2.1 	 

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute îai cadrul partidelor politice, func ţia deţinută  şi denumirea partidului politic  
4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultantă  juridică, consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare in timpul exercitării func ţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de 
stat, local i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 



5.1 Beneficiani decontract numele, 
premmele/dwurnirea şiadresa 

Institutia 
cortractadi 
dzirumirea şi 

adresa 

Pruceduraprin 
careafost 
incredinţat 
cortractul 

• 

Tipul 
contractului 

, 

Data 
incheiedi 

. 

. 

Duirta 
contachilui 

, 

Valoanea 
totalăa 

contractului 

Ttalar 	 

S01601ie.. 	.......... 

Rude degradul I l)  ale titularului 

Socieraţl cornerciale/Persoană fizic:a 
autoriza '.ă/ Asociaţii familialel Cabinete 
individuale,chincleasociate, socidăţi 
civileprofesionale sar societăţi cle 
profesionalewrăspundetelinitată care 
desraşocră  profesia de avocat/ (rgrniza ţii 
neguvernamertale/Funda ţii/ Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul f se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/so ţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracte rul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completării 

05.05.2017 


