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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ____CISTELECAN ALEXANDRU_______________ , având funcţia  

de _DIRECTOR-MANAGER________ la _Revista VATRA_____________________________ , 

CNP  _1790430264407____ , domiciliul ____Str. Pandurilor nr. 21, ap. 14, Tg-Mureș_________ 

________________________________________________________________________________________ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...    

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1…... Membru al Sindicatului „Pro Educația” al Universității Petru Maior, Tg. Mureș 

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

 

 

 

 



5. Contracte, inclusiv cele de asisten([ juridic[, consultanfl juridica, consultanta pi civile, ob{inute sau aflate
in derulare in timpul exercitdrii func(iilor, mandatelor sau demnitlfilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local qi din fonduri externe ori incheiate cu societiJi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acf ionar maj oritar/minoritar:
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'/ Prin rude de gradul l se infelege pdrinfi pe linie ascendentd gi copii pe linie descendentd.

') Se vor declara numele, denumirea qi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitateadefinutd, titularul,
soful/sofia gi rudele de gradul I oblin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de

5%o din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declara{ie constituie act public gi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men{ionate.

Data completirii Semnitura

......29.05.2017 f^*,lr-,.*-


