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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata 1301.F.Ă.-OTIC Victoria. av:1nd funcţia de Secretar şct: la Facultatea de Teologie 

Greco-Catolică. CNP  domiciliată în Cluj-Napoca.  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 

privind falsul în declaraţii. declar pe propria răspundere: 

I. Asol·iat sau aqionar la societiiţi romerciall'. compnnii/sorietăţi na!ionnle, instituţii de rredit, grupuri de intl'res
1 Cl"Onomk, prN'um �i membru în asol'ia!ii. fun<hlţii sHu itlte orgnni1.aJii negu,ernamentale: 
•·- ..... ·-•·•·"·"··-··- .. ···--.. -· ···---- .. _ ..... ·-·--· ...... ................. T ................ _ ... _ ............. . .  .. .......... ..... ·---. . ...... - .... .. --�------•-------�-·- -·----

t:nitatea 
. denumirea şi adresa• 

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi 
sociale 

sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

' I. I.... .'il 

····---•-··•-·--·-- .. -······-·---··-....... _ .. ____ -+-_-------+---------------------�

I 

..... ........... .............. ······ .......... -... -.............................................................. _ .... ........ -_ .. _ ····-- .. --·-.. ···----- ··- -·i
: 2. Calitatea ele membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor I 
: autonome, ale companiilor/societăţi naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor ele interes economic, ale · 

asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale 

Unitatea 
- denumiren şi adresa

Calitatea 
deţinută Valoarea beneficiilor 

·-·--...... ----· --·-· _ ........ ---····· ····-···--· .. -·--........ ·-.. +---··· .. - .. _ ...... ___ .......... -.... _ .... -....... ·- - ---··· ---- ·------··· 

· 2.1.. .. '\:I 
. . 

..................................... __ - --· .• ···-- ---·· .. ---···� 

·+·- --- ... ·"·t - ............ . ...................... _. ····-···· ........... -.. -.----.. -· ... - ... _ .. j 
r· .. -·- ·-----------------···-.. ·--·· ·i

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
1· --------------------

: 3.t .... �t1 I 
I 

•·----···-----... ------- ·-·---.... -.. -·---··--·-·-· .. -·-·-----------.. -·--·--· .... ...,
·----._....-.. ·--- ____ .. __ _
. 4. Calitate:i de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 

partidelor politke, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
1----------

; 4.1. ... '.'r:l' 

�·5. Contracte, inclush· cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în 
' t.i�1pul exercitării f_unl·ţiHor, ma11datelor sau demniti'iţilor JJublice fina_nJate de la .bu_g�tu.1 de_stat,. lo.r,al ş.i 1i�n_fonduri 



,. ;xi;r�e �ri î�l;h�i�t; �;�-��ietăţi romerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 

5.1. Bt>neficiarul de - . . Procedura r Ţ 
t lnstitufia . ,,'. [)ata l'Olltrac : ,,rm l'lll'I.' 11 l'ontrachmHi: Ti11ul numele, fost i încheieriidenumirea şi contractului prl'numele/denurnirea încredinţat I contractului . ! adresa 

�_şi ad_resa ·-------+-------+-_co"--n_tractu_l_+--------,·------

l'itular 

. -- ---·-- _,, . .,., .. ___ , __ ,-f. ·-·- ·-· --·-.. ·--·-·-··· 

Durata 
contractului 

\'aloarea 
totiilii a 
contractului 

-------+------- ----

I 

i-----
I 

I 

·- ........ _ ........ ,. --------t---------,------+-------+---------,,-----------
RuJc Je gradul I* I Jale 

--------------- - -------1 

titularului ............... .
Societăţi comerciale 
Persoană liziră 
autorintă -- :\sociaţii 
lumilialt: · ( \1him:tl' 
indi\ iJuak . ..:uhim:te 
a:-,,dak'. suriet,i\i ci, ik 
prl1ksionale sau 
s,,eietă\i ei1 ik 
profcsionule -:u 
răspundere limit,,tă care 
Je.,ffl�oară pro lesi u de 
.11(,�\ll, Organitu\ii 
negu1 erna111e11talc 

: _l'unJ,!l_ii __ ,\\1h.:i:_l_l_ii*2) _: 

Nt.: 

"I J Prin ruJc de grndul Isc înţelege părinţi pe linie uscendentă şi copii pe linie descendentă. 
* 1) Se 1or Jeclarn nume!e. Jcr,umirea şi adresa bencliciarului de contract unde. prin calilatea deţinută. Litul<irul. sn1ul.'so\iu
şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe
acţiuni lu cure declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul soi.:ial al
sucii:tă\ii. indiforent di.: modul de d1lbândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie cnnstituk act puhlic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 
28.05.2018 
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