
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

"" UNIVERSITATl;A ��ABEŞ BOTYAI" ' 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECŢIA RESURSE UMANE 

Nr. lnre\listrare ................. 94. ........ .. 
..._ Ziua . .ll.0 ........ Luna .. QŞ·······Anul .. i�.q2..d� 

Subsemnatul, Gilbert-Rainer Gillich, având funcţia ele Decan la Facultatea ele Inginerie a Universităţii 
Babeş-Bolyai clin Cluj-Napoca, CNP , cu domiciliul în Resita, cunoscând prevederile art. 292 clin Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii ele credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundaţii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor ele credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea - denumirea şi adresa Cal itatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
Societatea Romana de Acustica (SRA) 
Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania (ASTR) 
4. Calitatea ele membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
ma.ioritar/minoritar: 

5.1 Berdiciruul decontr.x:t: numele. 
premunele/clet 1umirea şi ad!� 

Titular ............. .. 
SoVsoţie .... . ... ..... .. 
Rudeclegra::lul I aletitulmtlui .. ...... . 
Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autOii2ată,' Asociaţii fumiliale/ Cabirete 
inclividuale.,cabinete::rociate., societă� civile 
pmfesionale sau s,ocietăţi civile pufesionale 
a.1 răspLuideie limitată rae desîaş;)ară
pmfesia de avroit/ Organizaţii
neguvemarnentale/ Fundaţii/ Asociaţii

l nstitL�a
contractantă: 

det1Luni1ea şi ad!i:sa 

-----

-----

-----

-----

Piocedwn pin 
raeafost Tipul 
înamniat conua::tului 
contractul 

----- ---·--

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

----- ----· 

Valoorea Data încheieiii Dwnta totală a contractLtlui contrxn.tlui controctului 

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

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

----- I -----

i 
-----

i 

I 

I _J I 

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

Data completării 
15.05.2021 

I 

Semnătura 

·

�------------------ - --- -- ---- ----------------------' 
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