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DECLARATI'E DE INTERESE 

Subsemnatul Chiribucă Dan Florenlin, având ftmc\ia de director, la UBB - Centrul de Dezvoltare Universitară şi 
Managementul Calităţii, CNP  domiciliul , Cluj 

 
Napoca, cunosc�nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere:

- -··••· ··-- ·--� .. ···-·•••-••·····•·- .. - ---··--- ---·
1. Asociat sau acţiorrnr la sol'il•liiţi t·onwn·ialc, co111panii/socictliti n11ţionale, insl'ituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi 111c·111bru în asocia\ii, funcl:i(îi sau 11lll' org1111iz11tii neguvcrnmncntalc: -- --�-·-�---- .. ·-----·-·---

Unitnlt·a C:i litatc11 Nr. <Ic piirţi Vnlonrcn l'otnlil a părţilor soch,lcsociale - denumirea şi 11drc�11 cleţii111til sau ele acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. S(){'ictatrll Sociolo1,1ilor din Ron11ini:1 Vice-preşedinte -

-- I 
2. Calitntea de IIH'lillll'II ÎII orgm1cle dl' co,Hl11cere, mlminis1Tare şi control nJc societii ţii or COlllel'ciaJc, ale regiilor
autononH', ah- romp;111 iii o r/�ol'it•(ilţi na1·1011:1lc, ale instituţiilor de 
asoci11!iilor situ fundaţiilor ori ulc altor org11niznţii negnvernamcntalc 

2.1. ... 

Unitatea
- denumirea şi adresa -

------·--

-�- --------�-----

----- - ----·- -· ----

Calitaten
cleţinnrn 

credit, 

3. Calitatea dl• 111cmhn1 î11 l':11lrnl nsociaţiilor profcsionnle şi/snu .�inclicnlc--- - -- ·-. -------

3.1 .... 
------

------------·------- -

11le grupurilor de interes economic, 

Valoarea beneficiilor

4. Calital'ca de 111cmbru în org:rndc ele Mnduccre, aclminislrnrc şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute îu c11Clrul
partidelor politice, funqia clefinuln şi clcnnmlre:i p11rtidului politic 

4.1 ..
.. -· -·----

--•····- -- .... 

·-•-- ·-------------

-- - ···•-- - -- ---- •·--·-----· --·- ....

ale

---

5. Contracte, inclusiv cele de asis(('nţil juriclică, consultanţii juridicii, consult1111ţil şf civile, obţinute ori aflnte în derulare în
timpul exercitării funcfiilor, 111n1nlMclm· snu dcmnill\ţilor publice finnntnlc de la bugetul ele stat, locul şi din fonduri
externe ori închch1te cu 5odc��(i comcrci;ile cu capital ele stnt sau uncie stntul este nctiona1· mnlorit:u·/minorltar: 
5.1. Bencficb,rul cil' 1 nstitutiacontract: 
numele, rnnl.ract'anlii: 

prenumele/elen 11111 irr,, d�numirca şi 

si adresa 
mlrcs:i 

-- - ·-·· ..

T.i1ol,'. ......................
.j 

�::::·············· ·-·- -- -- ·--·---

SoV�o\k ____ _.

-- - -

Proccclura 
prin care a D11ta 
fost Tipul încheierii contracl:ulni înc1·edinfa1' contn1ctului
l'On(radul .. ------ ···---····�- --�-�--�--·--•------

\. !:1 ... i: :\ j ih:t i !
ic·{: il2<vf-,;0."i,UHI,

nr. i,O ·iOOIJS4, Chii-Napon1
11264-'i".l 9.ll(i, r„m,1il: rccrorli,î•ubbcluj.ro,
www.11bbd11j.n, 

ValoareaD11ratn totală a contrnctului con trnctu lui
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li,ttliţie ;1i ,'x,:dl'flf fÎ 

I i�ii�:;;,;:; ,.; :::,r�===---·----+.---··-------..__ _________ -+--------+------·--

titularului .............. .. 
Societăţj c1.�·,;1ci·l= i:l

-j�-·;- .. ··· -------- ------� -- ----

Persoano li1.ic:1 
autoriZl:llă I Asociu\ii 
familiale/ Cabinete 
individuale. cnbincll' 
asociate. socicUili civik 
prolcsiom1lc .�:JLI 

sociclilti ci, i Ic 
profesionali.: cu 

I răspundere li111itatf1

1
desfăşoară prolcsia de 
avocat/ Organi;,:i\ii 
neguvc::rna1m:111alc : 
Fundu\ii I As1��_\.!i_*1) ----�-------' _____ __, ______ ,..._ _____ _,__ _____ ....J 

*I) Prin rude de gradul I se it1\clcge pi\rin!i pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de g.rndul I 1)b\in contrncte, aşa cum sunt definite la pct. 5, Nu se declară contractele societăţilor
comerciale pe acţiuni la rare dcclrm111tul impreună cu so(:ul/sotia şi rudele de gradu) I deţin mai puţin de 5% clin
capil::ilul s11ci:il ;ii st>Cil·ti1ţii, inclil'erent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declarn(ie rnnstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentm inexactitatea sau caracterul 
incomplet ul datelor rntn(ionale. 

30.05.2019 

Adr<•$:i: ;,'iiluil l-:,,11,iilnio:�nu nr. 1, llU-4000:,4. Ch1i-NJpoc1 
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