DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul MINESCU MIHAIL,având functia de Prorector la UNIVERSITATEA PETROL-GAZE din
PLOIESTI, incepand cu data de 16.03.2016, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acţionar la societati comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum
şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea,

CALITATEA

Nr. de parti sociale

Denumire si Adresă

DETINUTĂ

sau de acţiuni

1.1 S.C.POLITEH S.A. din PLOIESTI
1.2. SOCIETATEA COMERCIALA
PETROM OMV S.A. LISTATA LA BURSA ROMANA
1.3. COCIETATEA COMERCIALA
ROMGAZ S.A. LISTATA LA BURSA ROMANA

Valoarea totalăa părţilor
sociale si/sau a
acţiunilor

ASOCIAT

22.300

446.000 Lei

ACTIONAR

5.100

11331,1ei

ACTIONAR

151

4061,90 Lei

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societati naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii
neguvernamentale
Unitatea

CALITATEA

Denumire şi Adresă

DETINUTĂ

2.1 S.C.POLITEH S.A. din PLOIESTI

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale

Membru C.A.

Valoarea beneficiilor
Nu este cazul

3.1.ASOCIATIA DE SUDURA DIN ROMANIA-Presedinte Filiala Ploiesti( ASR).
3.2.ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA (AGIR)
3.3.ASOCIATIA ROMANA DE MECANICA RUPERII (ARMR)-Presedinte Asociatie
3.4.ASOCIATIA MANAGERILOR SI INGINERILOR ECONOMISTI DIN ROMANIA
3.5.SOCIETY of PETROLEUM ENGINEERING (SPE)
3.6 ASOCIATIA ABSOLVENTILOR UNIVERSITATII PETROL-GAZE DIN PLOIESTI-Presedinte asociatie
3.7 ASOCIATIA CNR-CME-Membru in Comitetul Director
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor
politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 Nu este cazul
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale
cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

Nu este cazul
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor menţionate.

Data completării:
09.06.2017

Semnătura:

