
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, Cristian Paul Chioncel 

···uNÎVERSITATEA:BAsEŞ =soLYAI"
CLUJ-NAPOCA

OIRECTIA RESURSE UMANE

Nr. înreqjJlr�re .................. �.fJ.Ş···o..oJJ 
Ziua . ../f.'1. ........ Luna .. O.� ....... Anul ············· 

, având funcţia 
de Prodecan 

CNP  

la Facultatea de Inginerie, UBB Clui 

, domiciliul Resita, iud. Caras-Severin, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

clobândirii 

- - -

Suprafaţa 
Cota-
parte 

- -

Modul de 
TitularuJ1> 

dobândire 

- -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iat în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJ2)
dobândirii parte dobândire -

- - - - - -
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Serviciul prestat/Obiectul ' Venitul anual 

2ene,rator de venit încasat <Lei) 
1. Venituri din salarii

1.1. Titular 
Venituri din salarii la 

100.400 
funcţia de bază 

Venituri din salarii în afara 
funcţiei de bază 

394 

1.2. Soţie Venit salarial 7.200 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Universitatea „Eftimie Murgu" 
din Reşiţa,  Reşiţa/ 

Universitatea Babeş 
Bolyai,

 Clui-Napoca 

Universitatea „Eftimie Murgu" 
din Reşiţa, Reşiţa 

Organizaţia Salvaţi Copiii, 
Bucureşti

1.3. Copii Agenţia judeţeană de prestaţii 
Alocaţie de stat pentru copii 4.034 sociale Caras Severin 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular Chioncel Cristian Paul Contract Prestări Servicii de 
20.933 Persoană Fizică Autorizată Inginerie si Consultantă 

2.2. Soţ/soţie - - -

-

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor

3.1. Titular - - -

3.2. Soţ/soţie - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular Fond de investiţii, Raiffeisen 
8.631 Bank 

-

4.2. Soţ/soţie - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - -
-
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5.2. Soţ/soţie - - -

6. Venituri din activităJi agricole

6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa generator de venit încasut 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular - - -

7 .2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

28 mai 2021 
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