ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
„MIHAI V I T E A Z U L "

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul IVAN ADRIAN-LIVIU, având funcţia de rector la Academia Naţională de
Informaţii „Minai Viteazul", CNP
domiciliat în
CLUJ-NAPOCA,
'
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•

•

•

•

•

>
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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

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 2 . 1 . Asociaţia Centrul Transilvan de Studii de
Securitate şi Cooperare Transpaţională
- Am demisionat la data de 28.09.2017 -

Calitatea deţinută
Preşedinte fondator

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
1

Valoarea beneficiilor

3 . 1 . Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene - Am demisionat
28.09.2017Membru în Sindicatul UBB - Am demisionat la data de
28.09.2017-

la data de

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 asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile,
obţinute ori 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 majoritar/minoritar:
Procedura
Data
Instituia
Durata
Valoarea
prin canea
5.1 Beneficiarul de contract
încheierii
contractantă:
totală a
Tipul contractului
contractul
fost
numele, prenumele/denumirea şi
contractul
denumirea şi
ui
încredinţat
contractului
ui
contractul
AMPOSDRU

Competiţie
deschisă

POSDRU

2011

2ani
2011-2013

430000
RON

Comisia
Europeană
Bruxelles

Competiţie
deschisă

Grant international

2012-2013

Un an

36 000 euro

AMPOSDRU

Competiţie
deschisă

Un an

1665241
Ron

UBB proiect Jean Monet

Comisia
Europeană
Bruxelles

Competiţie
deschisă

3ani

14112 Euro

UBB proiect Jean Monet

Comisia
Europeană
Bruxelles

Competiţie
deschisă

2 ani

Valoare
67443 euro

UBB proiect UBB

Competiţie
europeană
Bruxelles

Competiţie
deschisă

Titular SNSPA manager de proiect
Iordan GH. Bărbulescu

UBB proiect Jean Monet

Titular SNSPA manager de proiect
Iordan GH. Bărbulescu

2

POSDRU Cod
Contract
2013-2014
POSDRU/18/1.2/
G/16159
Grant hternajonal
JMM "European
Security, National and 2013-2016
Ethnic Minority
Issues"
Jean Monet Project
Learning EU's ABC
©School: Education 01.09.2014
for Democracy
Citizen Shp and
29.022016
Diversity YOU (th) for
EUnumar553544
Jean Monet Chair
Building the United
States of Europe:
Democracy, Security
and Diversityforthe
New Generation of
EU Citizens,
Together 4Europe
Numar 564672

Valoare
37422 euro

SNSPA PROIECT Jean Monnet

UBB proiect Jean Monet

Comisia
Europeană

Comisia
Europeană
Bruxelles

Competite
deschisă

Competiţie
deschisă

JEAN MONNET
56533ŒPP-12015^1-ROEPPJMOCoE
Jean Monnet
Project -"Buldng
the Future-Learning
ELrope@Schod:
Educationafor
European Citizeship,
Democracy Diversity
and a World of
Youth" Nr. 575231

Valoare
110124euro

3 ani

2 ani

201&2018

Valoare
50.186 euro

Soţ/soţie

Rude de gradul l ale fularului
1}

Societăţi comerciale/ Persoană
fizică autorizată/ Asociaţii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat/ Organizaţi
neguvernamentale/ Fundaţi/
Asociaţi

r

3

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu
se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi
rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de
dobândire a acţiunilor.
}

2 )

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

Data completării

Semnătura

ÙLISLMÈL.
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