
-u°'N!VEKSITATEA .BABE:Ş t:lt>LVAI'
CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Nr. lnreglst� ....... ,_ .. /.S,� ...... � ....... . 
Ziua ...• /.';J ..... Luna ... O.� .. .Anul • � 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

Str. Mihail Kogâlniceanu, nr. I, 400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00•; 40.53.0 I; 40.53.02 ; 40.53.22 

Fax: 40- 264 - 59.19.06 
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul DAN ANDREI POPESCU, având funcţia de Director departament, la Universitatea 
„Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, CNP  cu domiciliul (ales) în Cluj-Napoca,  jud. Cluj, respectiv domiciliul în 
Cluj-Napoca,  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic,
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I.I. membru - Asociaţia de drept comparat, Fac. de

Drept UBB Clui.

Notă: am avut calitatea de asociat la SC 
,,Centrul de  Comert România-Germania" 
SRL, înfiintată în anul 1992, societate care 
nu mai functionează de mai bine de 15 ani 
si care, după stiinţa mea, a fost dizolvată si 
radiată din Registrul Comertului Cluj. 

Calitatea Nr. de părţi sociale 
Valoarea totală a 

părţilor sociale şi/sau a 
deţinută sau de acţiuni 

acţiunilor 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome,
ale companiilor/societăţi naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale

Unitatea Calitatea Val oa rea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - deţinută 

-2.1. ... -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1. Notar public, membru al Camerei Notarilor Publici Cluj şi al Uniunii Nationale a Notarilor Publici 
(UNNPR), membru în Colegiul Director al Camerei Notarilor Cluj. 

3.2. Membru al European Law Institute (ELI), Viena. 

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 şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării
functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori încheiate cu



societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
Ac 

Instituţia Procedura prin 

5. I. Beneficiarul de contract: contractantă şi care a fost Tipul 
A B 

numele, prenumele/denumirea şi adresa denumirea încredinţat contractului 
acesteia: contractul: 

- - -

Titular ............................................................ 

- - -

Soţ/soţie ........................................................ 

Rude de gradul I* 1) ale titularului ................ 

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

cu răspundere limitată care desfăşoară 
profesia de avocat / Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii*2) 

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi 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 gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

C 

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

Data completării: 

10.06.2020 

2 


	Popescu Dan Andrei_DI



