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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata SPINEAN ANA-MARIA, având funcţia de director, la Direcţia Juridică şi de 
Achiziţii Publice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, CNP , domiciliul Cluj-Napoca,  cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia* I) deţin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

J. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte Jări 

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1*2) 

sau zona dobândirii dobândire 
- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: (]) 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 (ări 

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1*2) 

sau zona dobândirii dobândire 

Cluj- 3 (cu teren 2014 213 l /1 Cumpărare Spinean Ana-Maria 

Napoca de 418 mp, şi soţul 
pe care se 
află 
clădirea) 

Cluj- I 2020 52,96 I /I Cumpărare Spinean Ana-Maria 
Napoca şi soţul 

* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialei 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.



II. BUNURI MOBILE

l. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de Anul de Modul de dobândire 

bucăţi fabricaţie 

Autoturism Toyota Yaris I 2016 Cumpărare 
Autoturism Toyota RAV4 I 2020 Cumpărare 

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 menf iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

NU ESTE CAZUL 

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

Natura bunului Data Înstrăinării Persoana către Forma Valoarea 
Înstrăinat care s-a Înstrăinat Înstrăinării 

Autoturism Toyota 12.05.2020  Vânzare 5.500 Euro 
Auris 

IV. ACTIVE FINANCIARE

I.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate 

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 
şi adresa acesteia În anul 

ING I Euro la vedere 6.715 
ING 2 lei 2018 70.528 

* Categoriile indicate sunt: (I) Cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) Depozit bancar sau echivalente;

(3) Fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
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Emitent titlu/ societatea În care Tipul* Număr de Valoare totală la zi 

persoana este acţionar sau asociat/ titluri/ Cota de 
beneficiar de Împrumut participare 

Endava (DAVA) 2 3 OOO 321.634 USD 
Bittnet (BNET) 2 4 500 2.916 lei 

Holde Agri Invest (HAI) 2 4.695 7.113 lei 
Med Life (M) 2 250 3.863 lei 

Star Residence Invest (REIT) 2 IO.OOO 3.060 lei 
Tera Plast (TRP) 2 3.500 2.909 lei 

2 Performant (2P) 2 26 858 lei 





2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular 
... 
2.2 Soţ /Soţie 

... 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 
... 
3.2 Soţ /Soţie 

... 
4. Venituri din investiţii
4.1 Titular 
... 
4.2. Soţ/ Soţie 

... 

5. Venituri din pensii
5.1 Titular 

... 

5.2. Soţ/ Soţie 
... 
6. Venituri din activităţi agricole
6.2 Titular 
...

6.2. Soţ/ Soţie 
... 
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 
SPINEAN ANA-MARIA AJPS Cluj Indemnizaţie 51.968 lei 

pt. creşterea 
copilului, 
stimulent de 
inserţie şi 
alocaţie copil 
Spinean E. 

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: 
13.06.2021  


	Spinean Ana Maria_DA



