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DECLARAŢIE DE INTERESE
CICEO Georgiana,
la UBB, Facultatea de Studii Europene,

SubsemnatuJ/Subsemnata,
prodecan
de

domiciliul

CNP

CLUJ NAPOCA,

având funcţia

'

cunoscând prevederi le art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
l
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Nr. de părţi
Valoarea totală a
unt·1atea
Calitatea
deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de actiuni
si/sau a actiunilor

2. Ciaduit� dt- • mcmbn, �n -;ri;neJ� d"t coitd��,, ,a.-..i:u;i;-;...;,i ·�tNJJ •le -u�te.U� �rclale, ale
re�mo.• ltOOHUt\'l� ale tor..p�••l<ktisO(t��tilo.. ,Pa(1'',mjif'4 -� m:irnctf,Jtrtr ·ur, i�tt,.. .ale �)iuikir'd� interes
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Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1 ......

3. Calitatea de membru Îfl cadrol ataociatiilor orofesJ01tAle şi/sau�.,_�
--------.----------------r-Asociaţia Română de Re'laţii Internaţionale şi Studii
membru
Europene (ARRISE)/ ECSA România

4. Callta(ea· de membru )'n un(anele dţ · cond�ere, admţni�are _ si irontrol, retrihufte. ••�· nereta-ibuite,
· ·
detinute în clldrul ·oartidef\lr politice, functia definută si tknumirea partidului poUnc·. . . - -· ·
.
4J ..... ,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, conşnltanţi juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare ÎIJ timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice rmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu sociedţi comerciale cu capital de stat sau unde statuJ este
actionar majoritar/minoritar:
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Titular ...............
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auta-izată/�familialelCabinete
� cabioote� socielăti
ciweproresicmlesausociaăţicivile
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> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

12.06.2019
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