
Subsemnatu1/Subsemnata, 
de Prodecan __ 

DECLARAŢIE DE A VERE 

__ VISKY ANDRĂS_________ , având funcţia 
la _FACULTATEADETEATRUŞIFILM __ _ 

CNP __ , domiciliul _Cluj/Napoca,  _____ _ 

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

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

• I I 
..--•''JIIII•.: •: l •-.•,11 --�� ll":'"\•1t� ....._���'-t 11,p •• 11 •��---•• • •• ,,. ,,.,. __ 

�_,_.._,,_,............._�..,_,--------

3 1990 1213 mp 100% Cumpărare soţ+ soţie 

3 2002 1194mp 100% Cwnpărare soţ+ soţie 

33,33% 3 2004 4600mp Cwnpărare soţ+ soţie 

Cluj-Napoca, 
 
Corn. Mănăstireni,  
jud. Clui
Corn. Fărăgău, sat 
Onuca, jud. Mureş, 

Maghita 3 2016 704mp 100% Retrocedare soţie 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 ),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nwnele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

•· 

Abu\ t'iitegerh* 
doblndirii.

2 1990 

3 2002 

A.tresa •u �na 

Cluj-Napoca, 
,

Com. Mănăstireni,  iud. Clui 

Corn. Fărăgău, sat Onuca  3 2004 

1 

. . . 

S11pnu,i• 

152mp 

70mp 

65mp 

.":;I;' 
100% 

100% 

33,33% 

�aunt� fifu1aru]i> 
dob.J11(Ut'e -·

·· ' . 
.. 

Cumpărare soţ+ soţie 

Cumpărare soţ+ soţie 

Cwnpărare soţ+ soţie 



1ud. Mureş,  
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/deproducţie. *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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtilri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

,- - - ---

'·: ., 

- .-

Autoturism 

. � 

I '. '. 

VW Passat 2.0 

.. 

\ '' /•I,: ' 

1 2011 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, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

- . 

.fkşcriţ�,�iim..-. 
--- . - -

-

Aau)ldo.bladljfi 
- -

V.al.,._..�d 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni 

Nâfiită : �îdm 
btjţt:ih..lt 
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·-- 7 

-

IV. Active financiare
....J 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri dle investifii, fonne ec.h.
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea însumată a tuturor acestora �

"°:tlente de econ .. � �P�eşte s.ooo d 
0.lllis.rre şi investire,

NO�: e�� 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci s c-11 u instituţii .financiare d· m S/}•ă1' .. �• •-•ate. 

1 

Banca Transilvania 1 EUR 201? 

OTPBANK 1 BUF 199Z 
l.SOO

BCR 1 RON 2.600.000 
l.SOO

_ *Categoriile indico._te s�nt: (!/ cont cu�ent sau _echivalente (i,1<__.-:--. -i.. __________ _j echzvalente,· (3) fonduri de mvesttp1 sau �ch1va/ente, mc/usiv fonduri 1
us_

iv card); (2) d. acumulare (se vor declara cele aferente anu h 1, fiscal anterior). Private de pensii epoz,t bancar sausau alte sisteme cu
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacl

acestora depăşeşte S.000 de euro "aloarea de piaţă în somată a tuturor
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate.

Endtenf litiu/societatea în care persoana este 
TipuJ• ai:wo.n.,- saa eoclJtt/bcmcfidar de împrumut. 

3 

N·uniir de lftfuri/i,�:a� · 
Dartfdn�

'[ 

V -,.� aJoarea_ fotaJt-,a zJ · . } 

I 

-



•categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

. . . . .. . . .......... . . . . . ... . .. .. . . . ... .. . . . ... ... ... . ........ . . . . . . . ...... . . .. . . . . . .. . ... . . . . . . ... . ... . . . . . . . .. . . ... .. .... . . . ... . . ... . . ... .. 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate fn străinătate. 

V.Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Porsche Bank. 2014 2019 32.544 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţi de valoarea de piafă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro• 

I Spna venitului: Senidul prestat/Obtectul \' mftlil anual Ciur • realu.ac venftw numele. adresa aeru•rator:.de nnit llicasat - -. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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VIl. 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. 

t V�tun•dfn-...'1.iw;,.;-.. ii. - . -· - . :, - .,-_.-.- . ,_ --. '• . 
. "":. ....... � . - �-- -

..
- - - __ - _-_·_ · . ..  -----=-��·- -

4 - - • � -�-

' 

-

1.1. Titular 

VISKY ANDRAS 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

VISKY ANDRAS 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţit

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie 

Prodecan UBB CLUJ/ 
Director artistic TMS CLUJ 

ONORARII/ PIESE DE 
TEATRU MONTATE/ 
COLABORĂRI ARTISTICE 
/ PUBLICAŢD ÎN 
PERIODICE CULTURALE/ 
CURSURI ŞI 
WORKSHOPURI / 
ACTIVITATI DIDACTICE 
1N STRAINATATE I
DREPTURI ARTISJUS (RO, 
HU USA 

- � 'l' 

s 

Retribuţie 

Drept de proprietate 
intelectuala 

179.591 

82.905 



5. \7�,�i;htin pmsii
5.1. Titular 

VISKY ANDRĂS 

5.2. Soţ/soţie 

6.2. Soţ/soţie 

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

VISKY SAROLTA 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

CASA JUDEŢEANĂ DE 
PENSII CLUJ 

SOC. PRO SCHOLA 
MONTESSORI CLUJ 

Indemnizaţie 
Le ea 118/1990 

Manager 

20.244 

14.880 

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

Data completării Semnătura 

04.06.2019. 
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	Visky Andras_DA



