
Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea definută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

2\//, 6--17d8 	D20/ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 	 DUGAIASU ADRIAN-DAN 	 , având funcţia 
de Director General 
	

la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 

CNP 	 , domiciliul Constanta, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

Asodat sau ac ţionar 1a societătiî comerciale, companiiisocietăţi ţionale instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ş i membru in asoclatii funda ţii sau alte or anizatii ne uvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea detinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părtilor sociale 

şi/sau a ac ţiunilor 
1.1...... 

2. Calitatea de membru în organelc de conducere, administrare şi control ale sodet ăţilor comercialc, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ă tilor mttionale, ale instituţiilor de credit, a e grupurilor de interes 
conomic, ale asoţj ţid r aosaulundaţidor ori e al.41torr oganizaţli e 	neguvernamentale: 

Calitatea de membru în cadrul asocia ţrilor profesionale şi/sau sindicale  
3.1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau ncretribuite, 
deţittttein cadrul partidelor politice, func ţia delinută  şi denumirea partidului politic  
4.1 	 

5. Contracte, inelusiv cele de asisten ţă  juridică, consultant juridică, consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercit ărli funcţidor, mandatelor sau demnităţilor publice fman 	b ţate de la ugetul do 
stat, local ,şi din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:  

5.1 Beneficia ►ul decontract numele, 
prenurneleidenumima şiadiesa 

Institutia 
contra~: 
clenumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
cateafost 
inmdintat 
contractul 

Data 
incheierii 

contraetului 

Valoarea 
totalăa 

contradului 

Tipul 
contractului 

Durata 
contractului 

RudedegtadulI 1)  aletitularulut 

I 



Societăţi cornerciale/Persoan ă  fizică  
autorizafj/Asociaţii filmiliale/Cabiwte 
indivicluale, cabirde asociate, societ¥ 
civileprofesionale sau socieb ţ" i civile 
profesionale culăspundele limitatăcare 
desffişoarăptofesiadeavocat/Olgani4i 
neguvernamende/Funda ţii/Asociaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societătlor comerciale pe actuni la care declarantul împreun ă  cu sotu/sotia rudele de gradul I detinmai putn de 5% 
din capitalul social al societăti, indiferent de modul de dobândire a actunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Se4i-in tura 

08.07.2014 
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