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DECLARAŢIE DE A VEllE 

Subscmmatµl(a) Christian Radu Chereji, având funcţia de prodecan la Eaciiltatea de Stiinte 
Politice; Administrative sî âle Comunicarii, CNP  cn domiciliul în com. Gilati, jud. Ouj1 cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privînd falsul în declaraţii, declar 
pe propria răspundere, că împreună cu ftunilia• 1) deţin următoarele: 
•t) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaµ în întreţinerea acestora.

L BONURI IMOBll,E 

1. Terenuri
Nota; se vor declara mclusiv ce.I, afla� in alte lări

Categoria• Anu1 Supnfaf• Cota-parte Modulele �"'2) 
sau.zona dobindirii dobindire 
Negreni. 3 'XJ(f/ 1800mp 100% cumpatare C.R. Chereji
iud.Clui 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricot· (2)forestier; (3) intravikm;· (4) luciu apă,· (5) alte categorii de terenuri
extraviku,e, dacă se află tn circuitul civil
•2) La "Titular'' se menfîonead, în cazul bunuriJor proprii, numeJe proprietaruJui (titularul, sotuVsoţia, copiluJ),
iar în cazu] bunurilor în coproprietate, cota�parte şi numele coproprietarilor.

2. Clidiri

Not,a: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tă.ri 
Adresa Categoria Anul Suprafafa Cota-parte Modulde Titularu.I�) 

sau zona * dobândirii dobândire 
Oilau; 2 2017 89.55 100% cumparare C.R. Chereji si
iud.Cluj AR. Ivanov (sotie)

* Categoriile indicate sunt: (J) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanJă,· (4) spaJii comercialei de
producfie
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculirii, potrivit legii

NQira Marca Nr.de Anul de Modulde dobândire 
buclti ilbricati„ 

autoturism DaciaDuster 1 2010 cumnarare 

autoturişm Dacia Sandero 1 2007 cumoarare 

2. Banuri sub forml de metale prejioase, bijuterii, obiecte de arii şi de cult, colecfii de arti şi
numişmaticl, obiecte au-e_· fac pa� d� p11trim9ni� cultural nat•onal sau universal sau altele
aseQaene•, a ţil'.Or valoare illsumati depişeş� $.CJOO turo. . 
Notai se vor me.npona toate bUl'lurile afla� in proprietate, indiferent '41că se află sau .PfY pe teritoriul României 
la momentul declarării 

Descriere •••ri Anul dobindirii v.io•re"' estiJnati 

DL BUNURI MOBILE, A CĂROR VA.LQARE Dî:P.UEŞTE 3.000 EURO FIECARE, -ŞI 
BUNURI ll\fOBH,E INSTRĂINATE ÎN ULTIMELE ,2 LUNI 

Na�bunullll Pata în$triinlrii Persoanâ cltre Forma v.ioarea 
înstriin.at care s�a înstriinat înstriinidi 

IV. ACŢIVEFINANCIARE

I.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea însumatl a tuturor acestora depişeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate Î1I bănci sau uistitujiifinanciare din străinătate 
lnstitufia care administreazl Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 

şi adresa acesteia- în anul 

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalent.e;
(3) Fonduri de investiJii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dad valoarea de piafă însumată a
tuturor acestora depişeşte 5.000 euro

Nota: se vor declara inclusiv investitii/e şi particioările în străinătate 
Emitent titlu/ societatea in care Tipul* Numirde Valoare totală la zi 

persoana este acţionar sau asociat/ titluri/ Cota de 
beneficiar de împrumut narticipate 



* Categoriile indicate S'l'nt: (1) Hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni);
(1) Acţiuni sau părp soeiale m societlJJi comerciale; (3) Împrumuturi acord4te in n� personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depişeşc echivalentul a 5000 de euro
pean: 
Now: se vor declara inclusiv cele aj/ale în străinătate 
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V.DATORII
Debite, ipoted, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
.,menea bunuri, daci valoarea îns�ti a tutllror acţstora depişeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusi'v nastv.elelinai1Ciare acumulaJe m străinătate

Creditor Contractat Seadentla Valoare 

în anul 

GarantiBank 2017 2040 SOOOOeuro 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fafl de valoarea de piaţi,
din partea unor perSO,a.ne, organiutii,, �ietlti cemerdale, regli autoţtome, co-.pa�soeiefi1i
naţionale sau instituţii publice romioeşti sau striine, inclusiv burşe, credite, garanţii, decontări
de cheltuieli sau alte asemenea; a clror valo1a

r

e individuali deplşeşte 500 Euro•
* Se exceptează de la declarare (Xldowi/e şi ţrataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

� A REALIZAT VENITUL SURSA $.EJ,tVICRJL VENITUL 
VENITULUI:· PRESTAT/ ANUAL 

NUME,ADRESA OBmCTUL ÎNCASAT 
GENERATOR DE 

VENIT 

1.1. Titular 
... 

12, Sot/ sotie 
. , .. 

l.3. Conil

... 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de famUie, realiate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr�27/l01S privind Codul fiscal� cu modificirile şi
completirile ulterioare)
M d la l 1 d ota: se vor ec ra tnc usiv venituri e orovenite · in strainalate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICHJ VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUMELE, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATOR 

DEVENIT 
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
C.R. Chereji UBB. Cluj-Napoca, educatie 128036RON 

iud. Clui 

1.2 Sot /Sotie 
Adriana Ruxandra Ivanov SC Hot Pixel Studio fotografie 15348 RON 

SRL. Anahida iud. 



Clui 
1.3.Coott 
... 

2. Venituri din adivititi independente
2.1. Titular 
C.R.Cherejl Adsum SRL, Cluj- dividende 16QOORON 

Nanoca 
C.R.QeJ"ejl Christian Radu fotografie 23100RON 

OiereiiPFA 
C.R.Cllereji Asoc. fdediere si drepturi de autor 3000RON 

Aibitraj Propact. 
Craiova. iud.Doli 

2.2 Sot /Sotie 
..• 

3. 'Venihari din cedarea loioslntei bunurilor
3.1. 'fitular 
... 

3.2 Sot /Sode 
... 

4. Venituri din investitil
4.1 Titular 
... 

4.2. Sof/ Sotie 
... 

s. Veniiuri din nem11
S.1 Titular
... 

5.2, Sof/ Sotie 
... 

6. Venituri din adivitlti aericole
6.2 Titular 
... 

6.2. Sof/ Sotie 
... 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1 Titular 
... 

7.2. Sof/ Sotie 
... 

7.3.Cooli 
... 

8. Venituri din alte surse
8.1. 'titular 
... 

8.l. Sotl Sotie
... 

8.3 Copil 
... 

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

Data completării: 
28.05.2020 

Semnătura: 


	Chereji Christian Radu_DA



