
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director departament 

CNP 

cunoscând prevederile art. 292 

TRESTIOREANU T. MARIA ROXANA , având funcţia 
la Universitatea Naţionala de Arte Bucureşti , 

, domiciliul Bucureşti, 

din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func 

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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 -

Caritatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1.membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania 
3.2. membru al Asociaţiei Internationale a Criticilor de Arta 

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 Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenurnebdenumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contactul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

Titular 
ICR.. 

Bucureşti 

PropuenrelCR 
Varşovia 

de 
parteneriat 

20.042016 
20.04-
17.062016 

1365 lei 
transport 
Buc-
Varsovia-
Bucuresti 

1 



Titular 

ICFC 
Bucureşti 

Propunere ICR 
Vaisovia 

departenenat 29.112016 12.122016 

Transport Buc-
Varsovia-Bucuresti 
1592 lei 

si cazare 
= 320 E U R . 

Titular 
ICR,, 
Bucureşti 

Propunere ICR 
Varşovia 

departeneriat 29.112016 12.122016 
Scenografie 
4000 brut cu cota 
impozitare 16% 

Titular 

ARCUB, 
Bucureşti 

Selecţie cv-uri 
De furnizare 
servicii 

23.062016 15.112016 

Monitorizare proiecte 
finanţate de Bucureşti 
Oraşul In-vizibil 
250 lei net/proiect 
monitorizal=4500 lei 
net/53571,142 lei 
brut 

Titular 

ARCUB, 
Bucureşti 

Selecţie cv-uri 
De furnizare 
servicii 

25.042016 16.052016 

Evaluator 
independent in cadrul 
comisiei arte vizuale 
150 lei net/pachet 
evaluarea 
3900 lei net/ 
4642,857 lei brut 

Titular 

Ministerul Culturii Evaluare proiecte 
De furnizare 
servicii 

13.062016 20.062016 500 lei 

Titular UniversitaleaNationala de 
Arte Bucureşti 

Bucureşti 

Proiect 
ERASMUS+ 
manager 
Romania 

De furnizare 
servicii 

2016 2018 
2902 lei 
Manager proiect 

Titular Universitatea Naţionala de 
Arta Teatrala si 
Cinematografie 
„UXaragiale" 

Bucureşti 

invitatie 
De furnizare 
servicii 

Sept 2016 Sept 2016 

Membru comisie 
doctorat 
3491ei net/415,476 
lei brut 

So^soţie 
• 

> 
Rude de gradul 1° ale 
titularului 

Societăţi comerciale/ 
Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familial Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau 

/ 

/ 
/ 

2 



3 


