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DECLARAŢIE DE INTERESE 

s�.1bsemnata Crişan Claudia Alina, având funcţia de şef centru, la Centrul de Carie:.&, Alumni şi 
Relaţia :;u Mediul de Afaceri, Cl'-lr'  domiciliat în Cluj-Napoca, cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societlţi comerciale, companii/societlţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea 
Nr. de părţi Valoarta totală & părţ1lo1 sociale sociale - tleuumin:Jl �:i ndresa •

.. --------
1.1. Nu este cazul 

·---·--

dtţinutil 
-

_______ .., __ - ------

sau de acţiuni şi/s$U a f1Cţi �nilor 
--· --------------- ---

-
·--··---·j ·----

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciali!, ale regiilor
autonome, ale cornoanmor/societăţi naţionale, t1lt> in�·titufiilor de credit, ule gru p:1 ri111 r '1e i:!tfi"�!: •;:,�·1 ,,: mic, 
asociaţiilor �au f•1.�!dFţ�ifor r·ri :de altor organfasaţii nf'g•1wrnamentale 

.,. _____________ .., 

I 

I Unitatea I Calitatea Valoarea beneficiilor - deDumirea şi adresa
!

deţinută

2.1. Nu este cazul 
' 

-·--··--··-·····-·-··-·-·-···-·-··--·I······----·-··-··-- ---------------- ------- --------------------· ·- --
' I 

3. Calitatea t.e merubtu in Citlc.irui asociaţiiior profesionale şi/sau sindicale

3.1. Nu este cazul ----------

-·-····. ·-···· 

ale

4. Calitatia de membru ît1 organelt de canducr,e, ndminh:trare şi control, re!:ribuite sau .1�:!:l!·�ri.11uit2, d,..;ţt,li.:.iC în cadrul
partidelor p!>l!tice! funcliL deţinută şi denumb-e� par�idullli po!!i!ic

-·----------------·-----------------------· 
4.1. Nu este cazul --- ----

----- -----
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în
timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu so��ăti comerciale cu capital de stat sau unde s�t!!l_�te a«:t!�!l�r .EJ�!.ţ>!�·!'!ilnonla_r: __ 
5.1. Beneficiarul de 7 Instituţia I Procedura I Tipul I Data r Durata I Va!oarea 
contract:·-·· ···-·-· ····-. contractAnti: Jp.rin .care a ... 1. contractului încheierii -·- J contractului ___ Ltotală a 



numele, 
I 

denumi.rea şi fost 
I 

contractului contractului 
prenv.mele/denumirt".a adresa încredinţat 
si adn.:,a ; 

f.'OntractuJ ' 

Titulai 

I•••••O• •••• O I, O•� 1 .. •O, I•••••• o•· O••• 

i 

........... , ... d ...... i 

i I 
Soţ1so��,: i 
·········- ............. ............

; ! ·-·-... �., - ...... ' 
Rudt; d� g:aJ;il I*l) ale 
titularului ................ 

I ; 

Sociciăp comi;:rcia.e ;' i I Persoană fi.tic� I 

autorizată / Aso..:'.,iţii 
familiale / Cabinete 
indi;,iduale, cabir!ete 

j asociate, sode,ăţi civile 
profesionale sau 

Isocietăµ civile 
profesionale -;;u 
răspundere limita� care 
desfi:1şoară profesia de 
avocat / O�ganizatii 
neguvernamentale / 
Fundaţii/ Asociatii*2) 

* l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2) 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 pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe
acţiuni la can: dcdarnntur îrn�•reună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% dir.. capitalul social al
societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

�tâ��g}etării: 
.................... 1. ..... 

Semnătura: 


	Crisan Claudia Alina_DI



