
DECLARAŢIE DE INTERESE 

.,. UNIVERSITATEA .BABEŞ BOLYAI" " 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECTIA RESURt.E UMANE
Nr. lnreg:,:f�re ................... }.!.. ................. . 

'- Ziua .... i½:i ...... Luna .... Q[ .... Anul „cl.J.t;-.� ., 
Subsemnatul/Subsemnata, KORKA Zoltan- Iosif , având funcţia 

director de 

CNP                                                                                                                                                                                                        
falsul în declaratii

la Şcoala doctorală de inginerie a UBB Clui-Napoca 

            ,                    domiciliul Resita cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind 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 oreanizaţii neeuvernamentale:

N r. de părţi 
Valoarea totală 

Unitatea a părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută sociale sau şi/sau a 
de acţiuni acţiunilor 

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Societatea de Robotică din România - SRR, membru 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi denumirea partidului politic
4 .1 Nu este cazul 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde
statul este acţionar ma.ioritar/minoritar:

Jns1itutia Procedtna µin 
Data Valoarea 

5.1 Beneficiarul de contract: murele, con1nrttntă: carea fost Tq-ul 
în:heierii 

Durata totală a 
pmumeleldenumirea şi ac:lre&t demnnirea şi îocredinţat contractului 

contractului 
con1ndu.lui contractului 

ac:lre&t contractul 
TJtular .............. Nu este cazul 
Soţl!Oţie ............... Nu este cazul 
Rt.rlede gr,du!I11aletitularului ......... Nu este cazul 
Societăţi conwale/Permmă fui::ă 
autorizată! Aoociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabirete a!Oeiate, oocietăţi 
civile profesionale sau roetăţi civile Nu este cazul 
profesionale cu răspundere limitată care 
� profesnde avocat/ C>r!?f1nizaţii 
reguvemunentale!Furrlaţiil Aoociaţii2J 

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

Data completării 

25.05.2021 
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	Korka Zoltan Iosif_DI



