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Catre:  

De la: ________________________ [nume si prenume]  Pozitie[functie]: ______________________ 

An:   

Privind: Declaratie privind conflictul de interese  

Interese declarate Da/Nu Daca ‘Da’, va rugam sa detaliati in campul de mai jos: 

1.PROPRIETAR, PARTENER SI / SAU FUNCTII DE CONDUCERE REMUNERATE / NEREMUNERATE PENTRU SOCIETATI COMERCIALE 

1.1.Dvs, partenerul dvs de viata1 sau membrii familiei dvs2, aveti participatii, in mod direct 

sau indirect, intr-o societate privata ori de stat, cu activitate in:  

 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 

  

1.2. Dvs., partenerul dvs de viata sau membrii familiei dvs, sunteti partener, in mod direct 

sau indirect, intr-o societate privata sau de stat, cu activitate in:  

 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 

  

1.3. Detineti, in mod direct sau indirect, functii de conducere remunerate/neremunerate 

intr-o companie societate privata sau de stat, cu activitate in:  

 

 

 

                                                 
1 Persoana cu care impartiti o gospodarie. 

2 Toate rudele de gradul I (ex: mama, tata, frate, sora, copii). 
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 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 

2. ANGAJAMENTE REMUNERATE / NEREMUNERATE 

Dvs, partenerul dvs de viata sau membrii familiei dvs, aveti angajamente intr-o alta 

societate privata sau de stat, decat ………………….., cu activitate in:  

 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 

  

3. PARTICIPATIE SUBSTANTIALA IN COMPANII 

Detineti, in mod direct sau indirect, mai mult decat 5% din capitalul social, intr-o companie 

privata, cu activitate in:  

 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 

  

4. PROPRIETATI IMOBILIARE 

Detineti sau aveti orice tip de beneficiu de pe urma unui teren sau constructie unde se 

desfasoara urmatoarele tipuri de activitati: 

 Extractia carbunelui 

 Extractia petrolului si a gazelor naturale 

 Extractia minereurilor nemetalifere 

 Alte activitati extractive 
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5. ALTE INFORMATII RELEVANTE:   

5.1. Dvs sau oricare dintre membrii familiei dvs. aveti alte interese sau există alte 

circumstanțe care ar putea conduce la apariția unui conflict de interese, în prezent sau în 

viitor sau există alte circumstanțe pe care considerați că este oportun să le divulgați în 

contextul Politicii noastre privind conflictele de interese? 

5.2. Evidențiez existența unor raporturi de rudenie inclusiv de natura nași și fini, intre mine si 

acestia in conditiile in care acestia ocupa in ………………. o functie de conducere, ori se 

incadreaza in vreuna dintre situatiile de la punctele 1-4 din Declaratie.  

Exemple:  

 Cumnata dumneavoastră lucrează pentru o firmă concurentă. 

 Exista un raport de rudenie –nasi si fini intre dvs. si superiorul direct ori managerul 

unuia dintre clientii…………………………..  

5.3. Exista alte interese personale sau financiare pe care doriti sa le declarati si care se refera 

la dispozitia Conflictului de Interese din Codul de Conduita sau care interfereaza cu 

operatiunile ……………………….3 

  

 

Prin semnarea acestui formular, sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și aderați la Politica de gestionare a conflictelor de interese și că, după cunoștința dvs. ați răspuns cu 

precizie, corect si complet, la întrebările de mai sus. Sunteți, de asemenea, de acord ca datele personale incluse în acest formular să fie utilizate de departamentul de Resurse 

Umane și cel Juridic pentru a analiza, a gestiona, pentru a rezolva și pentru a înregistra orice potențial conflict de interese. În cazul în care există sau survine în viitor un 

conflict de interese, sunteți de acord ca în cel mai scurt timp posibil să reinnoiti Declaratia si sa prezentați detaliile legate de un astfel de conflict de interese.  

 

 

Imi asum responsabilitatea pentru datele pe care le-am declarat mai sus si pentru, precum si pentru consecintele nerespectarii declaratiei prezente. 

                                                 
3 Aceasta include dezvaluirea tuturor membrilor familiei care sunt angajati ………………………. 
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Nume angajat:  ___________________________ Semnatura ____________________  Data: ___________________ 

Manager Nume  ______________________________ Semnatura ___________________  Data: ___________________ 

Evaluare de catre Compartimentul Juridic:    ______________________  Data: ___________________  

Actiunea 

propusa:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 


