
DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MOISESCU St. A. Mihnea Alexandru , având funcția
de Decan la Facultatea de Automatica si Calculatoare
CNP 1821118440033 , domiciliul Bucuresti, Str Teleajen nr 21

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

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, compani' societăți naționale, instituții de credit, grupuri  de
interes e onomic recum i membru în asocia ii funda ii Sau  Ite or  aniza ii ne  uvernamentale:

Unitatea
— denumirea și adresa — Calitatea deținută

ICT SYSTEMS CONSULTING Asociat
Deutz
Varta
Aimmune
Wirecard
Kuka
Infineon

Actionar
Actionar
Actionar
Actionar
Actionar
Actionar

Deutsche Bank AG Actionar
Commerzbank AG Actionar

Nr. de părți
sociale sau
de ac iuni

100%
400
25
60
20
38
150
500
400

Valoarea totală a
părților sociale
i/sau a ac iunilor

400 RON
1560 EUR
2340 EUR
1100 USD
1913 EUR
1394 EUR
3083 EUR
3765 EUR
1589 EUR

2. alitatea e membru în organele de conducere, a  mmłstrare și control ale societăților comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic ale asocia iilor sau unda 'ilor ori ale altor or  aniza ii ne  u ernamentale•,

Unitatea Calitatea deținută Valoarea beneficiilor— denumirea i adresa —

2.1. ICT SYSTEMS CONSULTING Administrator 0

3, alita e de mem ru în cadrul asocia iilor rofesionale i/sau sindicale
3.I. Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica, SRAIT
3.2. Societatea Romana de Robotica, SRR
3.3. Coali ia Romana entru Educatie in In  inerie CREDING
3.4. Net! Works Euro  ean Technolo Platform
3.5. ISACA - Information S stems Audit and Control Association

4. Calitateaź e„ mem ru  In organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite,
de in t în cadru artidelor olitice func ia de inu ă  i denumirea  artidului olitic

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate  de la bugetul de stat, local și din fonduri
externe  ori încheiate  cu societăți comerciale cu capital  de stat sau unde statul este acționar

a •oritar minor'

5.I Baăiaul numele,
prmumele/dmumireași ăiłesa

&ț/scŃe

găiul 11) ale mulamlui

comaciale/Pasoană fiică
autorimă/Asociafii frniliale/ Cabinde
individuale, socidăți

ciMlepofesionale socidăți civile

cu
desfășoarăpnfă avocd/ Oganimfii

Ilăituția Pocedułapin
care af(Ń

ăumireași înaulințat

Valoarea
tfŃalăa

cmtredului contždului

l ) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,

soțul/soția  și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Semnătura

2020
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