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DE�LAM,ŢIE DE INTERESE 

SubselJlllatU1(Ji) HEllŢA LAURi\-MARlA, av4nd funcţia de Director Departamentul de Relaţii 
In�ţionale şi Studii Gerţn.-an�, Ia F�ultatea de Studii Europene, CNP  domicil� 

i1l Cluj-Napoca,, ,. cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind f�ul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere: 

i. As�la.t sau acţionar la 1odetlti comerdale, compaaii/s9Clet1ti lllţ.l(,)n•le, lnsţltuţU de eredi1, gtupilti de interes
ec1>nomlc, precµm şi membru bt asGdaţll, Juddaţii sau iiltt Cji'gânl7,aţii negtJvema.-�tAJe:

Unitatea CJJita_tefJ Nr.deplrţi Valoarea totali a plrjjlor iOdalesotiale - cienumtrea tl •dresa deţinutl sau de acţiuni şi/sau • acţiunilor 

1. l. Membru Fundafia pentrU Stîldiî Europene membru -.,Ideea E . -
-

1.2. Membru Asocililfa Centrul de Studii Politice şi 
Reiatii lntcmationaie :vicepn:şedintc - -

- - - -

2. Calit•tea de membru în organele de conduţere, administrare fi control ale societlţi]or comercfale, ale regiilor
autonome, ale companlilor/societiţi naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociatlilor -.u fu•�•tillor ori ale altor organizaţii Jleguverruunintale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor - denu(Jli� şi 11dresa - deţinu.fi 

2.1. Asociaţia Centrul de Studii Politice şi Rela\ii Membru în Internaţionale, CQnsiliul Director 
-

Clui-NaDOCll 

- - -

3. Calitatea de membra to câdral asochtţillor profesionale şi/sau sindicale

3.1. Membru Sindicatul Universitaţii B•beş•Bolyai 
-

-

4. Calitatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinutl şi denumirea partidului politic 

4.1. Nu este cazul 
-

s. Contncte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţii juridicii� consultanţi şi civile, obţinute ori aflate tn derulare tn 
timpul exereltilrii funcţlllor, mandatelor sau demnitlţllor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate ca societlti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritar/minoritar: 
5.1. Beneficiarul de I Instituţia I J>rocedura I Tipul I Data I Durata I Valoarea 



i 
t. 

eontraet: contractaoti: prin carea eontnetului încheierii contractului totali a 
numele, denumirea şi fost contnictalui contractul ul 
prenuntele/denumirea adresa încredinţat 
,1 adresa contractul 

Titular . . - - - -

Nu este cazul 

Soţ/soţie. - - - - - -

Nueste�l --

Rucfe � �l 1•1) ale 
titularlţlui ···••••'!' ........ _ .... 

- - - - - -

Şocio.1lp comerciale I
Pcnoanlfim 
autQm.atl l Asociaţii 
familiale I Cabinete 
individuale, e.bmete 
asoc�. S®ieli1i c;:ivile 
profesionale sau - - - - - -
SQCÎetlii ti\rile 
prot'esÎptWe eu 
r!Sp\l!ld� l.imw.lti care 
des�pro�i� de 
avoeat / ()Jpnimţii 
ne�v�e / 
Fundatu / A$<>.Ci.atii*2) 

• t) Prin rude de gradul I se înţelege plirinţi pe linie âscendeiltl şi copii pe linie descendent!.
*2) Se vor declara numele, denWllirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depn:utt; titularul, 50ţuVsoţia
şi rudele de gradul I obţin conttacte, aşa C\!ffl sunt definite. lll pQt. 5. Nu se declatl con�le societlţilor comerclâle pe
aqiuni ta care declarantul împreun! . cu soţu]lsoţia şi nidele de gradul I deţin mai puim de S% din capitalul social al
societltil, indiferent de modul de dobindu-e a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru ine:,uactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate, 


	Herta Laura-Maria_DI



