
UNIVERSITATEA .BABl:Ş t:!tlLVA!" 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECŢIA RESURSE UMANE 

DECLARA ŢIE DE INTERESE (pentru 2017)----�;-�:_"�·eg_ ... Q_1�'..:_�_:._:�_:�_�·_::.t_.:�_1_·:::_:_�:_;·�_;.· ... �·�_. 

Subsemnatul(a) CHIRA DORIN-IOAN, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA 

DE LITERE , CNP domiciliat în CLUJ-NAPOCA,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

l. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în 
asoc ialii, funda(ii sau alte Ofl!anizat!l.!l!e!:.ll_vc,e:.:.1·-=n•:::m=c::.nt::.:a::cle:.:.:_,-___ --=-::-------,---:-:--:-----:---,-,--,--=-:-----:---:c----l Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totali a piirţilor 

• denumi rea şi adresa :-------1-----...:d::.:c"'tiiccn-=u-=tll'-----+----'s-=•-=u-'d"'e-'a"'ct-"ii-=u::.ni'----t-"'•o::.:c::cia-=le::.,""' sli"'/s::.:ac.:u-'a'--'a::.:c:.tii:.:u-=n=il-"'or'--1 

1.1. l\'l! ESTE CAzt:L 

2. Calitatea 11;-;;.
-
.-,,;b,� în organele de con<l.;cc;;,·.;Î,,;i�istr�;:eşi -���i',:�i�'i".··s·�cl�tlltilor comerciale, aii.rcgiilor autonome, ale companiilor/societăţi 

nationale, ale insţitujiil_or de cre1\it, �le gru11uri_lordc [n_ţţres ţC_!'l)�r11_i�,.•1�ş_o_c_i!!f!\l�_r •�-� fundatiilor ori nle altor or�anizatii neswvernamentnle 
l'nitatea 

f 
Calit"tca „ 

-_denumire'! ş} adresa_- ... ·•--·----- ·---- detinulă -··--· 
Valoarea bencficnlor 

2.1. NU ESTE CAZlJL 
t---------� 

3, Calitatea de membru în cadru l asociaţiilor prnfesionnle şi/sau sindicale 
t-------------- --····-------------------------------------� 

3.1. MEMBRU SINDICAT t:BB 
>----------·•--·---·----·- . .. ·� . .  ·--------------

4. Cal itatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia 
delinutli •i denumirea partidului oolitic 

4.1. NU ESTE CAZUL 
t----------------------· ·----------------------------------------1 

5. Contracte, inc1usi; -��I� dc·-�;i�t��fA-ju-�idT�i, consultan(ll şi CÎl'Îlet �-bţinutc sau aflate în derula re în timpu] exercitării funcţiilor, mandatcJor sau 
demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondur i externe ori încheiate cu societăfi comerciale cu capital de stat sau un d e statul 

este actionar majoritnr/minol'itar: ··--·----�--------�--------�------�---�---�----1 
Instituţia Procedura prin 

5. 1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/denum i rea şi adresa contractantă şi ca re 8 fost Tipul 

contractului A B C 

denumirea acesteia: încredinţat 
1-------- ___ .... ·--···-·· ______ -·--------1--'c"'o,,_nt,,_r_,,ac,::tu=l: ___ -l--------+---+----l-----1 

Titular .:1H'..!t�!J: (_:AZU,. 

Sotlsotie .NU ESTE CA?,l(l.:_ 

. ..... •····. ---·-- ·----- -··- ..... -·-· ---------1---------+---+----+----j 

··------------ ··- --------1---------+----+----I------< 
Rude de gradul I*l) ale titularului Nl' f: CAZt:L 

Societă!i comerciale! Persoană fizică autorizată 1 
Asociaţii familiale ,' Cabinete indi vidualc. cabinete 
asociate, societăţi civile profesionale sau soc,etăţi 
civile profesionale cu răspundere limitată care 
deslllşoară profesia de avocat / Organîza(ii 
neeuvernamentale / Fundatii / !:'-soci!l!i.:2l}'il�: ___ _,_ ________ --�--------'--------...L. ___ ....._ __ _._ ___ ..J 

*I) Prin rude de gradul I se lnţclegc părinţi pc linie ascendentă şi copii pc linie descendentă.
*2) 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 pct. 5.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este unnătoarca: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C • Valoarea totală a contractului 

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

Data completării: 22.05.2018 


	Chira



