
-LJNIVERSITATEA ... BAseş·soLVAt•.

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CLUJ-NAPOCA 
DIRECŢIA RESURSJ UMANE 

Nr. lnreg
{
is� ..•..•.•...• JiJ,

7 
.................... 

,"IJ
�� .. ·- .. � ..•••• Luna ••• 0..J(l, .. .Anul �l::( 

Subsemnatul/Subsemnata, CICEO Georgiana, adnd funcţia 
de prodecan la UD :J, Fac11 h :, tea de Studil Europene, 

CNP domiciliul CLUJ NA!'< 'CA 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind fo!:-:ul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

': ,: ,\��-� aicţlon� � <ll()cietăţi comerciale: co1�pap:·,\ocietăţj naţioaa)e.·-�tituCifde. credit,_grupuri de 
:,au alte oreaal74ltfi .tfentet.oametitawi. ..interes ec,•�(c, pr�n,. �i membru în asociaţii, fund!_rJ ' .. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

(' 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
·litatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

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

---------------------;--. 

-----------------------·· -
1-:-,-,·c··----=---,--------------

:: ·l-.c CaUtata de- .membru în organele de conduce1 l\ ad ': nistrare fi coutrQJ_ ale J�ietifilor �ciale�· ale
r-t;�Uor au�r. ale companiilor/societăţilor naf or:a 1 :le instituţiilor de credit, ale grupuri.lor de interes 
�om.Ic..ak d0ciaţlilot:,)4U fundaţiilor �le altm�.c�r: ·1izatii neeuv�rnamentalţ: · . · · · · . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ..... . 

------------------------
------------------····-- -··- --

-------------------- -- --

3.Calih1 tca de li�: :11 hru în caJrt/��Sl)�;i;;irnor_i;·I';!·:;'
Asociaţia Român[: de Relaţii lnlema�ion::ile şi Studii
Europene (ARRISE)/ ECSA România 

-------------------- --

-------------------- --

i.----------- ----- - --
4� Calit;•tea de ·· t'mbru 1n oqanef,, de co1H!'!1.· ··· 

�utr ��1 cadri: I'�•rtidelor_ po'itkl•
L

funcţi_a lfr) _ ,.-
4.1 ..... . --------------- ·-- -·· 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

:/ :nu sindicale -----.-----------
membru 

-

. :,1h-trare şi colitroJ, retribuite sau �retribuit� 
� 'I mjrea _P.artiduJtd J)Olttlc

·· · 

---------------------·- -------------------
........ -----�-----------·---5. Contra� i�lush• c"ţl� de asistent§ juridica, cons 1• :'.·· 

'taderuhre'Îll tiP1pul exercitării fuw�(iilor, mand:i'{''·,
stat, loci• I 5i din : 'lHluri ext-ern „ ori · •cheia te �'., i· , .. 

acţiona, najori• _' __ inoritar: ____ _ 
5.1 Benefi · :i.uldcc, . :: :n.nncle, 

�
' 11 .:!:tu'::1 

1X-emn1ielc . 'cmnni11.- : ·. !:i :sa 1tnic!:u 11..1: , --

·. :i j u ridid., consultuţi şi civile, obţinute ori aflate 
:1 demnJtlfilor _pa.blice .ftnanţate de la bqetal de 
:,.:merclale cu capital de stat sau ullde statul ecte 

l�ul 
Valoorea
1rmlăa 



T:llular •.......••..... 

Soţl�e .............. . 

ului 

oo.u;ui1eaşi ·1 
,dtl:Sa : 

I __ 

1
> Prin rude ci.· gradul I se înţelege părinţi pe Ii ni..: ;:� ·ntă şi copii pe linie descendentă.

2
> Se vor deci: ·.t numele, denumirea şi adresa be11cfo.:: '.ui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţ:� şi ruc!•.:' · de gradul I obţin contracte, aşa cu:•; .. :1t definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţi!, .. • mm·::· :e pe acţiuni b care declarantul î:::;)1·�- ,n:\ .·u soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din c ·::ilt:! 1 al societi";'.ii. indi'. rcnt de mo,'. 1.;J t

J �:1dire a acţiunilor. 

Pr. . ta · l raţie con , i uie :. public .-;;
caracten: incon� 1 d al datelo:· menţioH:,tc. 

�hta comp!d:: :·ii

15.06.2G ., 

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 


	10



