
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

r -UNÎ\/ERSITĂTEA „BABEŞ BOLYAf" 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECTIA RESURSE UMANE 

Nr. inre
r

tr�re .................... J.q&. ............. . 
,__ Ziua ...... 5.. ....... Luna .. 06.. ..... Anul J..Q.J,.J. 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul(a) prof.univ. dr. Anca Dobrean, având funcţia de Director la Departamentul de 
Psihologie Clinică si Psihoterapie, CNP , domiciliul Cluj-Napoca,  cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia* 1) deţin 
următoarele: 
* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota· se vor declara inclusiv cele aflate în alte Jări 

Adresa sau Categoria* Anul Suprafaţa 
zona dobândirii 

Teren intravilan 3 2018 260m2 
Alba fulia 

Cota-parte 

50% 
50% 

Modul de Titularul*2) 
dobândire 

Vanzare Dobrean Victor -
Cumparare Dobrean Anca -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu 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), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Jări 

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 
sau zona dobândirii dobândire 

Cluj-Napoca l 1998 49 m2 100% Cumparare Dobrean Anca 
• Categorule md,cate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan/ă; (4) spatii comerciale/ de produc/ie

*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. 

li. BUNURI MOBILE
l. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt

t . 1- .. . . I 
.
. supuse mma ncu aru, potnv1t eg11

Natura 

- -

Marca 

-

Nr. de Anul de Modul de dobândire 
bucăti fabricatie 

- -

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 universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată
depăşeşte 5.000 euro.
Nota: se vor men/iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

lll. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE
ÎNSTRĂINA TE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către care Forma Valoarea 
înstrăinat s-a înstrăinat înstrăinării 

-





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)
M d l 

. I . . '/ . d" ota: se vor ec ara inc us1v vemtun e provemte ,n stramatate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: 
NUMELE, ADRESA 

I. Venituri din salarii
I.I. Titular
Dobrean Anca UBB 

Dobrean Anca APCCR 

1.2 Soţ /Soţie 
Dobrean Victor RTS 

1.3. Copii 
Dobrean Alexandra Buget de stat, AJPIS 

Dobrean Irina Buget de stat, AJPIS 

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular 
2.2 Soţ /Soţie 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 
3.2 Sot /Soţie 
4. Venituri din investiţii
4.1 Titular 
Dobrean Anca Dividende 

4.2. Soţ/ Soţie 
Dobrean Victor Dividende 

5. Venituri din pensii
6. Venituri din activităţi agricole
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1 Titular 
Dobrean Anca UEFISCDJ 

Dobrean Anca UEFISCDI 

Dobrean Anca CNATDCU 

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular Contract de vanzare 

cumparare 

8.2. Soţ/ Soţie 
8.3 Copii 

SERVICIU PRESTAT/ 
OBIECTUL GENERA TOR DE 

VENIT 

Activitati functia de baza 

Proiecte de cercetare (nationale, 

internationale), plata cu ora, diferente 

salariale, surse extrabugetare 

Proiect POCU (responsabil proiect) 

Venituri salariale 

PRESTATII SOCIALE AJPIS 

PRESTATII SOCIALE AJPIS 

Premierea rezultatelor cercetarii 

Expert evaluare proiecte 

Activitati specifice evaluare 

Vanzare teren intravilan Alba Iulia, 

contract din data de 17.04.2019. 

VENITUL 
ANUAL 

ÎNCASAT 

159112 RON 

21660RON 

25248RON 

1988RON 

1988RON 

431405RON 

25976RON 

23060RON 

2114RON 

319RON 

85000EUR 

Prezenta declaraţie const1tu1e act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 

31.05.2021 

Semnătura: 

Dobrean Anca 
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