
Subsemnatul, 
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Ui\:iVEt�SITATEA "BABEŞ BOLYAl" 
CLUJ-NAPOCA 

DECLARA ŢIE DE INTERES N,�:::;::�:�S:?Jr:; ... 
Ziua .... f P.:t ........ Luna ............... Anul .rt:-: .... J 

Cristian Paul Chioncel , având funcţia 
la Facultatea de Inginerie, UBB Clui 

, domiciliul Reşita, iud. Caraş-Severin 

cunoscând prevederile art. 292 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 1
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundatii sau alte or2anizatii neguvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. . .... 

' 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăfilor comerciale, a!
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interjeconomic, ale asociatiilor sau fundatillor ori ale altor or2anizatii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1. S.C. Windkraft Simonsfeld RO S.R.L. Administrator -

2.2 Forumul Democrat al Germanilor din România, Vicepreşedinte 
organizatiajudeteană Caraş-Severin (FDGR-CS) 

-

2.3 Forumul Democrat al Germanilor din România Membru Consiliul director 
(FDGR) 

-

2.4 Fundatia "Stefan Jăger" Membru Consiliul director -

2.5 Formaţiunea Bănăţeană de Cooperare Internaţională Membru C.A. 3.624 Lei 
BANATIA (FBCI BANATIA) 
3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale -- .I 
3.1 -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuitidetinute în cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflat
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est

' .

1 



actionar ma.ioritar/minoritar: I 
fil5titutia Procooura pin Data Valoorea 

5.1 Bereficiarul de contn:rt numele, contra::tantă: careafost TtpJl 
îrx:rei.erii 

Durata to1alăa 
µmumele/denumirea şi oorexi denumirea şi îocralinţat conmdului conmdului COI1lraiului conmdulu 

ooresa contra::tul 

Trtular 
- - - - - -

Soţlro�e 
- - - - - -

Rirle de gra::lul 11) ale 1itu1aru1ui 
- - - - - -

Societăţi comerciale/ PetKmlă fizică 
autorizmă! A.9xiaţii fumiliale/ Cabinete 
irxlividuale, cabinete a9Jciate, roetăţi 
�vile profesionale �roetăţi civile - - - - - -

profesionale cu Iă5puooere 1imi1ată care 
� profesia de avocat/ Orgmizatii 
neQ.1.Nernamentale/Furxlatii/ .A •• �·,7) 

1 l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l 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 punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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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