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DECLARAŢlt DE INTERESE 

Sul>semnattu(a) Christian :Radu Chc:reji, având funcţia de prodecan la racultatett de Stiinte 
Politice, Adllii.nistrative si ale Comunicarii, CNP  cu domiciliul in corn. Gilau,  jud. Ouj, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privmd falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Aseti1t sau acţionar la societltf comerciale, eompanWsoeieffiţi nalionale, instituţii de credit, grupuri cie interes
economic, precum şi membru hi 1sod.afii, flUidatii sau alte organiz,ifil nepvern.•men1ăle;

Unitatea Qlitatea Nr.de pilrfi V-1otrea totali a pirtilor SOţiale 
SGCW� - dtnundrea fi adres• de'finati saa de acţiuni pisau • actl11nilor 

1.1! UlyileS C.ultlng SJU.. asociat 1/3 67R<:>N 

1.2. Adsmn SRL asociat unic 1/1 200R.ON 

1.3. Aaociaria Mediatorilor UlJrasilvam asociat 

1.4. Asociatia Vesper asociat 

1. Calitltea de membru în organele de conducere, administrare şi contro! ale societitilor coinerdale, ale regiilor
autonome, ale comp,aniilor/societiti naf:i�nJle, ale instituitilor de cndit, ale grupurilor de interes ecGaomic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizafii neguveruame11tale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficlllor - denumirea şi adresa dejinuti 

2.1 •••• 

3. Calitatea de membra în cadrul asociapilor profesionale ,vsau sindicale

3.1. Asociatia Mediatorilor Ultl'adlvam

4. Calitatea de membru În organele de conduten:, administran: şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute in cadrul
partidelor politice, fnncţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1 .... 

5. Contrade, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanfi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori anate hi derula re în
timpul exercitirii funcjiilor, mandatelor su demnitiltilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori iacheiate cu societiti comerciale cu capital de stat sau unde st.tul este acfionar maioritar/minoritar:



S.1. Beneficiarul de
contract:
�unele, 
prenwnele/denumlrea 
9' adre„ 

Titular <lnislian Radu 
OiereJi 

Soţ/sape 
........................................... 

••••-•J1•--•••r1••• 

Rude de � P 1) ale 
titularului .•.•. ··········•· 
Socieţip eomerciale / 
Persoanl fizica 
�t.lO I �sociaţii 
familiale /Calm\e'te 
individl,lale; cabinete 
asociate, societlti civile 
profesionale sau 
societăţi civile 
pofesionale cu 
răspundere limitată care 
desfflşoarl profesia de 
avocat / Organizaţii 
neguverrumientale / 
Fundaţii / Asociaţii*2) 

AdaumSRL 

Institutia 
eontractanti: 
denumirea şi 
adresa 

'Asociatia de 
Medi.ere si 
Arbitraj 
�. 
Craiova, jud. 
Dolj 

Alociatia de 
�ere si 
Aibitraj 
Prop1ct. 
Craiova, jud. 
Dolj 

Pro«idura 
prin care a Data 
fost 'llpul încheierii 

contractului incredinfat contractului 
co.iltractul 

achîzitie drepturi de 17.06.2019 directa autor 

achizitie contract de 01.07.2019 
directa servicii 

*1) Prin rude de gradul I se înţelege pirinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendefiti.

Valoarea 
�ta 

·�···eontractalui 
contractului

(,()zile 3000RON 

90zile 23300RON 

*2) Se vor declara numele, denwnirea şi adresa beneficiarului de contract mute, prin cali1atea detînută. titularul, sojul/soţia
şi rudele de gradull obţin contracte. aşa cum sunt definite la pct 5. Nu se declari contractele 30C�ţilor comerciale pe
iqiuni la care declarantul împreun! cu sotuVsoţia şi rudele de gradul I deţiţt mai puţin de 5% din capitalul social al
!iOCietăţii, iodiferent de modul de dobândire a acpunilor.

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

Data completării: 
28.05.2020 


	Chereji Christian Radu_DI



