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DECLAH.A'fJE DE l 'TERESE 

Subsemnatul(a) Albulescu Ion, având funcţia de Dinx:tor LJ<.:phrtamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, la 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, CNP  domiciliat în Cluj-Napoca,  cunoscând prevederile art. 
326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

--
I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 11a1ionale, in�ti1U\ii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiz.iţ:i ueguvenu,mentale: 

Unitatea Calitatea Nr. de pă1·ţi Valoarea totală a părţilor sociale sociale - denumirea şi adresa -

1.1 .... NU 

,. --- ----

de\inută sau de acţi,rni 

. 

-·--·--

. 

--· ·------- --
. 

--- - ----·---· -

-- ·--

-----

--

şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membru în organele de condu.:ere, administrare }i control .,Ic societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale com paniilor/socictăţi naţionale, ale instituţiilor de credit, :ilc grupurilor de interes 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale 

-
Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa - ueţinută 

- -
2.1 .... NU -

-

-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor proft:siunalc şi/sau sindicale- -----·---
3.1. Membru al Sindicatului cadrelor didacti.:i: di11 tJBB; 'lembru în A�od,,ţi,i h:uagogilor Creştini.

---- -· -

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

- - ♦ ------------- - ---------

economic, ale

4. Calitatea de membru în organele de contlul'crc, administra.-e şi cu,1tr0I, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi den11111irca pa.-tidului politic 

4.1 .... NU ---

·-·--- - -· ---- -

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridic:i, co,1sultanţă juridică, co11sultanţă }i civile, obţinute ori aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finan\ate 1.I.: la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăti comerciale cu cal)ital <.Ic stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
5.1. Beneficiarul de I Instituţia I Procedurn I Tipul I Data I Durata I Valoarea
contract: contractantă: orin care a contractului încl1ei.:rii contractului totală a 



numele, denumirea şi 
prenumele/denumirea adresa 
şi adresa 

Titular -
............... NU .................. 
........................... 

Soţ/soţie 
................ NU ................. 
....................... 
Rude de gradu I I* I) ale 
titularului ..... NU ........... 
Societăţi comerciale / 
Persoană fizică 
autorizată I Asociaţii 
familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societă\i civile 
profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ 
Fundatii / Asociatii*2) 

fost 
ÎlltrCtli,1ţat 
CUlllr :H:1111 

- ---·--

---·-

I contracrnlui 

--------- -- -•---- -

-- - -·- - - -

·-�

-·- · -- _....__, ____ , ___ -·------

* I) Prin rude de gradul I se în\c:legc părin\i pc linie ascendentă şi copil pe linie de�cendentă.

contractului 

*2) Se vor declara numele, denumirea �i adresa bendiciarului de conrrat:t unde, prin calitatea de\inută, tittilarul, soţul/so\ia
şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt <.kfinite la pcl. 5. Nu se dcclar[1 contractele societăţilor comerciale pe
acţ iuni la care declarantul împreună cu so\td/s01ia �i rudele de grndul I dt:ţin 111ai puţin de 5% din capitalul social al
societăţii, indiferent de modul de dobândire a aqiunilor.

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

Data compl<.:rnrii: 
20.05.2020 

Semnătura: 


	Albulescu Ion_DI



