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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata Reka BARABĂS. având funcţia de PRODECAN. la Facultatea dL' Chimic şi 
Inginerie Chimică. CNP  domiciliul Cluj-Napoca.  cunosdnd pre\'ederile art. 326 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii. declar pc propria r:'1sp,111dL'1\:. c[1 împreună cu familia* I) detin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se ,·or dec/am i11c/11sfr ct!le aflate În alte Iliri 

Adresa 
sau zona

Sat 
Petrinzel, 
com. 
Almaşu. 
jud. Sălaj 

-- - �-
Catcgoria1

' 
i Anul 
: dobândirii--+--·-·-· 

3 I 
I 

2011 

Suprafaţa

1000 m-

Cota-parte Modul de 
dobândire

cumpărare 

Titularul*2)

soţ-soţie 

I 

I 
I 

i I --
oc-•i-• -----••• 

·····- --- !. I .. - -r 

J__ ____ --··· _____ l. --i •·-·· ----· 
* Categoriile indicate sunt: r I J aw·icol: r:!1 .fbrestier: r 3; i11truvilau: f . ./J luciu opii: r 51 uite c:oh·gorii de tere1111ri
extral"i!t.me. dacii se lţflci în <:ircuitul cii'il
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul).
iar în cazul bunurilor în coprnprietate, cota-pa1te şi numele coproprietarilor. 

2. C'lădiri

.Vota: S(' rr 1r dec/ora inc/mir ('ele aflate in alte tc'iri 
�----Ţ----· - - ·-- ·--·-

Adresa I Categoria Anul Suprafaţa! 
au zon i: dobândirii

I 2004 I 00 111· 

Cluj-

Cota-parte ModuÎdeŢ-Titularul*2)
dobândire 

, :-.ot-sotic 
I 

• • 

' 

I
!

I 

; 
! 
I �oca ··- ---- . --- J ______ ... 

---··-··� Sat .., 2011 150 m- :-.nţ-sotÎl' ., 
Petrinzel. 

I com.
Almasu. 

! I 

I 
I I 

I ! ! 



I jud. Salaj 

* Cate�oriile indicate sunt: ( I J a1>artame111: (2 J casii de locuit: (3J cosit de vacan{ci: (-IJ spaţii comerciale-' de
producţie
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de Anul de Modul de dobândire 

-- bucăţi fabricaţie 
autoturism Ford-Fiesta 1 2001 Cumpărare 
autoturism Volkswagen ..... I 2010 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau unh·ersal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 euro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate. indiferelll dacâ se a/hi sau 1111 pe teritoriul Rolll(Îl1iei
la momentul decluriirii

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către 
înstrăinat care s-a Înstrăinat 

IV. ACTIVE FINANCIARE

Forma 
Înstrăinării 

Valoarea 

----

--•-·· - --- •-·-· ---

1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
Nota: se mr declara indu.sir cele aflate În hănci sau inslituf ii financiare din strâiniitote
Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 

şi adresa acesteia În anul 
curent RON 2006 2922 BCR. Cluj-Napoca 

curent RON 2007 15000 ING Bank. Cluj-Napoca. 

---··-·--



BT. Cluj.  curent RON 1005 40 

BT. Cluj. economii EUR 2011 9927 

economii EUR 2013 4483 BT. Cluj. 
BT. Cluj,  economii EUR 2014 16862 

BT. Cluj.  economii EUR 2014 4168 

curent RON 2016 298 OTP.  Cluj 

curent HUF 2016 149500 OTP.  Cluj 

* Categoriile indicate sunt: (I) ( '0111 cure111 sau echivalente (inclush· c:ard): (2J Depo=it hancar sau echivalente:
(3) Fonduri de im·estiţii sau echil'alente. i11clusii'jimd11ri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anuluijisca/ anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro

N, oia: se vor ec ara mc us/\' mves///11 e ş, 1,arlic1par, e 111 strămâtale d I 
. 

I . . . . . , 
• V •, • 

Emitent titlu/ societatea În care Tipul* Număr de Valoare totală la zi 
persoana este acţionar sau asociat/ titluri/ Cota de 

beneficiar de împrumut participare 

* Categoriile indicale suni: f /J Hârlii de valoare d11ţinu1e (litluri de stal. certţfil'ate. ohligaţiu11iJ:
(2; Ac{iuni sau p,irţi sociali! i'n svcielliţi comerciale: (3) !Înprumuturi ll(;ordate În nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşeşc echivalentul a 5000 de euro
pe an:
Nota: se vor declara im:lusil' cele qflate în stri'iiniitate

V.DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
Vi li / . / . . / fi 

. 
I . � 

1 ow: se vor t ec ara mc US/\' pasll'e e mancwre ac1111w 0111 m strainătate 
Creditor Contractat 

I 
Scadent la

în anul 
Valoare 

·-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări
de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 F.uro1

' 

* Se exceple,că de la declarare cadourile şi tralaţiile zt=uule primite cli11 partea ruclelor de gr,rdul I .yi li.

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA 
VENITULUI: 

NUME, ADRESA 

SERVICIUL 
PRESTAT/ 
OBIECTUL 

GENERATOR DE 

VENITUL 
ANUAL 

ÎNCASAT 

I VENIT 
.____ ________ ----�--------�--------�--·---�· ----� 



1.1. Titular 
Reka BARABAS ....... Tutor 

1.2 Soţ /Soţie -----
I I 

-------------1 J.3. Copii I 

... ____J 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare)
N, t d I . I . ·t ·1 /" o a: se vor ec ara mc wm· vemturi e provem e, m stramatate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA 
VENITULUI: 

NUMELE, ADRESA 

1. Venituri din salarii 
- -------- --

1.1. Titular
... UBB.  Cluj-

Napoca 

1.2 Sot /Soţie 
Laszlo BARABAS SOFTECH. 

1.3. Copii 
... 

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular 

2.2 Soţ 
,------

Lăszlo BARABAS UBB.  Cluj-Napoca 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 
... 

3.2 Sot /Sotie 
.. . 

4. Venituri din investiţii
4.1 Titular
... 

4.2. Soţ/ Soţie 
... 

5. Venituri din pensii --
5.1 Titular
... 

--

5.2. Sot/ Sotie 
... 

6. Venituri din activităţi agricole
6.2 Titular
... 

6.2. Soţ/ Sotie 
... 

7. Venituri din premii şi din _jocuri de noroc
7.1 Titular

I 

I 

i 

I 

SERVICIU 
PRESTAT/ 
OBIECTUL 

GENERATOR 
DE VENIT 

plata cu ora 

VENITUL 
ANUAL 

ÎNCASAT 

68962 RON 

i ---- -•··--•-
I 

i 

i C<�n11dential 
I 

. 

I 

..l....,___- _____ 

10856 RON 

.J._ _____ --· � 

-··-� -- ------- ---

j 

I 

I 

. -

--+- ________ -_ 

--· --

I 

·-----
---



-------,- -
-

---

7.2. Soţ/ Soţie I 1 

f-7-.3-.-C-o-pi-i 
-�-==----=--=-- --=--=--_-_--=__--i ... ---=----=--------=----=-----=+--==----_-:_ f __

tb Venituri din a1,-e-su1·-se-- ---
--- , 

± -- ---j 
8.1. Titular I ···-------

I ... 
8.2. Soţ/ Soţie I -- I 

... --+ -- --1 -----------
�Copii I -- --1
... I -- -- ___J__ ___ •• I 

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

Data completării: 
31.05.2018 


	Barabas Reka



