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DECLAIUTIE DE INTERESE 

Suhscmnatul(a) Pop Cornelia. având l"unqia llc IJm:ctor IJepartamcnt Business. la h.1cultatea de 
Business. CNJ>  domiciliat 111 Cluj-Napoca. cunosGind prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul 
111 declaraţii. declar pc propria răspundere: 

I. Asociat sau acţionar la societăţi l'omneialc, companii/societăţi nafimrnle, instituţii de credit, grupuri de interes
cco1111mil'. pn•cum şi membru în :isol�iaţii, fundaţii sau alte oq�anizaţii ncgnvcnrnmenlalc:

Unitatea 
- denumirea şi adresa

1.1. 

Calitafra 
deţinută 

:'llr. de părţi 
sociale 

sau de acţiuni 

Villoarca totală a t>ărţilor sodale 
şi/sau ;1 acţiunilor 

2. Calitatea tk 111cmhru în o,ga11elc llc ro,11tm·en·, ailministrar,' şi l'Ontrol ak sm·ietălilor l'omcn·ialc, ak n·giilor
i autonome, ah- rompaniilor's:,l·-�•t:11i naţionale, ale instituţiilor 1k crc<lit, ale grupurilor <k interes cl·o,wmil". ak 

asoci:iţiilo,· sau fu11d;iţiilor ori all' ,tltor organiz,1ţii ncguvl•1·n.11nentak 

llnitatea 
- denumirea şi adresa

2.1. 

< :alitatea 
dc(inutli 

3. Calitatea tk membru in t·adrul asociaţiilor profcsionah- şi/sau si11dit•,1lc

3.1.. .. 

Valoarea hcnl'lidilor 

-t Calili1tea tic membru în organrle tk l'omlm·cre. administrare şi co. :nil, retribuite sau ncretdhuite, 1lrţinutr in cad ml
1iartidelor politil'l'. funqia tll•ţinutii şi denumirea p;irlidului politil·

-4.1 .... 

· �  -�- . � 

5. Contrnl'te, indusiv rele de asistenţă .iuridică, consultanţă juridicii, l'onsultanţă şi civile, oh1i1111tr ori atlatc în derulare iu 
timpul cxcrcitiirii funl'ţiilor, mandatelor sau lll'mnit;i(ilor puhlicc finanţate de la hugl.'tul de stat. lornl şi din fond,, ri 
externe ori înd,eiatc cu socil'tăţi l'omcrcialc cu c.irital tic stat sau unde statul cstl' acţionar majoritar/minoritar: 
5.1. Beneficiarul de l'rocedm a 

1. 
Instituţia contract: prin care a Data contractantă: ftls't I Tipulnumele, încheierii denumirea şi 

1

, contractului1>1·1.'numelc/tlcnumire:1 încrcdin("at contradului 
şi adresa iulrrsa rnntraclul 

Durata 
contractului 

Valo:1rea 
totală a 
contractului 



Titular 

Rude de gradul I* I J ale 
titularului ............... . 
"i<•ci,:lf1\Î comcn:iak 
P1:rsnană lizicf1 
autnri,:ală I ,\sncia\ii 
li1111ilialc .' Cabinete 
indiddual1:. 1.:ahinctc 
asociat..:. ,,ii.;i..:tf1\i ci, ik 
prnl't:�innak sau 
socicrn\i ch·i k 
profcsi1malc c11 
răspundere limitată care 
dcslă�oară prn fosi a de 
m 1h.:at, Orga11i1a\ii 
ncgm1:mamc11tak .' 

_ FunU[l\ii, Asocia\ii" �) 

*II Prin rude d.: gradul s..: În\clege părin\i pc link ascemkntf1 �i copii pc linie descendentă.
*:!J Se nn· dcdara numele. denumirea şi adrt"sa lw:1d1ciarului de c,mtrn..:l und..:. prin calitat,:a dc\inutii. titularul. sti\ul-\n\ia
�i rudek de gradul I ob\in contract<::. a�a cum suii! J,•linik la pd. :'i. f\:11 se ,k.:lar:1 ,:011tra,·tek :-oci..:lă\ilor c11111,:n:iak pc
ac\iuni la care declarantul împreună cu snţul/so\ia �i n:dclc de gradul I di::\in mai p11\i11 de 5"o din capil,ilul �1Ki:1l ,ii
societft\ii. indi li.:rent de 111 odul de dobândire a ac\iuni lor.

Prc1.c11ta Lkclara\ic constituie tKt public �i răspund potri,,it li.:gii penale pentru im:xactitalca sau 
caracterul inco111pkt al dntdor mcn\iona11:. 

Data compktării: 
13.05.2019 
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