
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI 
CENTRUL NATIONAL DE ÎNV ĂTĂMÂNT TURISTIC S.A. 

' ' 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director economic 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

NR. ... Jf.� . ./ .... ./.a..R..,, ... 1kh. 

Staiculescu Alina Gabriela , având funcţia 

CNP 
la CNIT SA 

, domiciliul Bucuresti  

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

1. Asociat sau -acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în aso_ciaţii, fundatu sau alte Ol1!anizatii n�uvernamentale:,_,

1 r, de părţi Valoarea totală a 
Unitatea 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 Accounting, Taxes & Consulting SRL asociat 33 67 

I 

2. Calitatea de meinbni în, organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

r . 
. 

. 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor orf!anizatii nef!uvernamentale:
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 

3. Calitatea de membru În cadrul asodatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. CECCAR 

4. Calitatea de membru în organele de condu'fere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exerci�rii. funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar

1 



majoritar/minoritar: 
Institutia Proccdura prin 

5.1 Bencficianul de contract mmele,
prunumeledenumirea_i acresa 

contractant�: caea fost Tipul A B 
danmirca _si 

axresa
incaedintat contractului

conractul

Soysofie....

Rude de gratl 1" ale tinulanuli 

Socicti comaciale'Parsan� izic�
autorizat Asociaji familiale/ Cabincte 
individuale, cabincte asociate, socict�i 
civileprofisonale sau svcictti civile 

pofsionae uräspundere limitat� cae 

desfa_oar� profesia de avoca/ Organizaji 

neguvemamantale/ Fundati Asociaqji" 

DPrin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
2 Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sotul/so�ia �i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. 

Semnifica�ia coloanelor din tabelul de mai sus este urm�toarea: 
A - Data încheierii contractului 

B- Durata contractului 

C- Valoarea total� a contractului 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data completärii Semn�tura 

********** 


