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UNIVERSITATEA .BABEŞ BO'LYAI" 
CLUJ-NAPOCA 

.. �::;;:��'li.� .. �:.��-· 
z,ua .... , ... � ...... Luna „lt.?.2:? ... Anul �4.?.Q -------·-· __________ _.;..:-,, 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Str. M. Kog�lnkeanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.S3.00 
Fax: 0264-59.19.06 
rector@ubbcluj.ro 

www.ubbcluj.ro 

Subsemnatul(a) ... GOLOGAN D. DANIELA. ............ ...... ... .............. având funcţia de 
... profesor universitar doctora ........... la Facultatea de Teatru si Film ......... ................. , 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: 
• 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întretinerea acestora.

J. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte lări 
Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1•2) 

sau zona dobândirii dobândire 
Nu 

.. -
• Categorule md,cate suni: (I) agncol: (2) foresller; (3) mtrav,lan: (4) lucm apă: (:,) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in circuitul ch'il
•2) La flTitular" 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 dec/am inclusiv cele aflate in alte tărl 
Adresa 

sau zona 

1 

J 

I . 
i Bucureşti 
' 

Categoria 
* 

Apartamen 
t 

Apartamen 
t 

Anul Suprafaţa 
dobândirii 
2001 98mp 

2017 j 43 mp

I 

I 

i 
-

Cota-parte Modul de Titularul*2) 
dobândire 

- Contract Daniela Gologan 
vanzare-
comparare 

o ' moştenire
l 

Daniela Gologan 

!

! 
I 
I 

-·I ·---�- l - - -- ------· --
• Categoriile indicale sunt: (}) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (./) spa{ii comercialei de
producfie



I 

•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, iabturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

Natura Marca Nr.de Aoul de Modul de dobândire 
bucăti fabricatie 

Automobil DaciaLo�an I 20)9 Cumoarare rate 

2. Bunuri sub forml de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arti şi de cult, colecţii de arti şi
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau Wilversal sau altele
asemeoea9 a clror valoare însumatl deplşeşte 5.000 euro.
Noto: se vor menJiono toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află sa11 m, pe teritoriul României
la momentul declarării 

: Descriere sumară l Anul dobândirii Valoarea estimată 

' 

NU 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VAWARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

I Natura bunului Data înstriiolril Penoana titre Forma Valoarea 
înstriioat care s-a îastriioat înstrăinării 

: Automobil Renault Mai 2019 Badau Mircea Vanzare 2500 Euro 

IV. ACTIVE FINANCIARE

I.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilli, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea însumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sa11 insti1111ii financiare din străinătate 

i lostitutia care administrează Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 
: si adresa acesteia în anul 
! Nu

;-- ----·-- ·- - ------+----+-------+----------l-----------1 

• Categoriile indicate s1111t: (/) Cont c:11rent sa11 echivalente (inclusiv card); (]) Depozit bancar sau echivalente;
(3) Fond11ri de investiţii sa11 echivalente, incl11si,,fo11d11ri primte de pemii sau alte si.\'teme cu acumulare (ve vor
declara cele aferente am1l11i fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţi însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro



' 
I 

l Nora: se mr dec· ara ;ne 11si11 ;nvesrw; e ş; pan;dpăr; e 1i1 srră;11ă1are 
Emitent titlu/ societatea în care Tipul* Numirde Valoare totală la zi 

persoana este acţionar sau asociat/ titluri/ Cota de 
beneficiar de îmorumut oarticioare 

Nu l 
I 

I --

• Categor;;/e ;nd;cate sunt: {J) HârtU de valoare deţinute (titlur; de stat, cert;Jicale, ob/;ga{iuni);
(2) AcJ;un; sau păr/; soc;ale în soc;etăţ; comerc;a/e; (3) Împn,muh1ri aconlate în nume personal.

3. Alte active producltoare de venituri nete, care însumate depişeşc echivalentul a SOOO de euro
pe an:
Nota: se vor declara ;nclus;v cele aflate in stră;nă/ate

V. DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, daci valoarea insumatl a tuturor acestora depişeşte 5.000 euro 
Nota: se vor declara inclusiv DOsivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Coatractat Scadent la Valoare 
ÎII anul 

Nu 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţl de valoarea de piaţi,
din partea unor persoane, organizaţii, societiţi comerciale, regii autonome, compaoii/societiţi
naţionale sau instituţii publice rominqti sau striine, inclusiv bune, credite, garantu, decoatlri
de cheltuieli sau alte asemenea, a dror valoare individuali deplşeşte 500 Euro"' 

• Se exceptează de la declarare cado11rile şi trata/iile uzr1ale primite din partea rudelor de gradr1J I şi 11.

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICIUL VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUME, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERA TOR DE 

VENIT 
1.1. Titular Nu 
... 
l.l. Sot/ sotie
...
1.3. Cooii
... ·---

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sli de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completlrile ulterioare)
Nota: se vor declara ;nclusil' veniturile vrm·e11Ue d;n străinătate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA 
VENITULUI: 

NUMELE, ADRESA 

I I. Venituri din salarii 
I 1. 1. Titular UBB Cluj - -· ----- ·--- ·- ·--------- -�---�---

SERVICIU 
PRESTAT/ 
OBIECTUL 

GENERATOR 
DE VENIT 

VENITUL 
ANUAL 

ÎNCASAT 

), 

le 

şi 
le 

'ei 

Ş) 

te: 
'Or 

a 



' 

i 
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Nutu: se mr declara inclusiv im't!stifii/e �-; rx111iâpări/e În străituitate 
Emitent tidu/ societatea În care Tipul* Număr de Valoare totală la zi 

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

Nu I 
I 

- ---

• Categoriile indicate sunt: (I) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, c:erlijicale, obligaţiuni);
(2) Ac/iuni sau părfi sociale în societăţi comerciale; (3) Împnmtuturi aconlate în nume personal.

3. Alte active produdtoare de venituri nete, care însumate depişeşc echivalentul a 5000 de euro
pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate

V. DATORII
Debite, ipoteci, garantu emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistau leasing şi alte
asemenea bunuri, dad valoarea insumati a tuturor aceston depişeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv DQSive/e financiare acumulate în striiinătate

Creditor Contractat Scadent la Valoare 

în anul 

Nu 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fatt de valoarea de piaţi,
din partea unor persoane, organizatu, societiţi comerciale, regii autonome, companii/societlti
naţionale sau instituţii publice romineşti sau strline, inclusiv burse, credite, ganntii, decoatir'i
de cheltuieli sau alte asemenea. a dror valoare individuali deplşeşte 500 Euro*
• Se excepteară de la declarare cadQUrile şi tratafii/e uwale primite din partea nlfielor de grad11/ I şi li.

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICIUL VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUME, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERA TOR DE 

VENIT 
I.I. Titular Nu 
... 
l.l. Sotl sotie
... 
1.3. Cooii 
... 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sAi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completlrile ulterioare)
N d t I t d ota: se vor ec ara inc 11siv venituri e vrove11ife in străinătate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICru VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUMELE, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATOR I

DE VENIT I 

I 

1. Venituri din salarii
! 1. 1. Titular _ _ _ __________ j UBB Cluj _____ I profesor . ··- ! !9.�!? .. ----- - --·- " 

), 

le 

şi 
le 

'ei 

ŞJ 

re, 

te; 
>or 

a 



... 

i 1.2 Sot /Sotie 
... 

1.3. Copii 
... 

; 2. Venituri din activititi indeoeodente 
: 2. I. Titular 
... 

2.2 Sot /Sotie 

� 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3. 1. Titular

-�� - --
... 

3.2 Sot /Sotie 
... 

, 4. Venituri din_ investitu 
! 4.1 Titular
! •.•

4.1. Sot/ Sotu.
... 

5. Venituri din .... _..sii 
5.1 Titular 
... 

5.2. Sot/ So•� 
... 

- -

6. Venituri din activititi a2ricole
6.2 Titular
... ---
6.2. Sot/ Sotie 
... 

--- --·•-·-

7. Venituri din nremii si din iocuri de noroc
7.1 Titular
... 

I z.2. So� Solie --
... 

7.3. Conii 
... 

8. Venituri din alte surse
8. 1. Titular-
... 

8.2. Sot/ Soti.a 
... 

8.3 Copii 
i ... 

I 

i 

i 

I 

i 
I 

I 

� 
I 

--

+--------· -
l 
l 

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

Data completării: 
..... 06.03.2020 ....... . 


	Gologan Daniela_DA



