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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul(a) ... ... GOLOGAN D. DANIELA.........................., având funcţia de ... profesor
wiiv. doctor..... , laFacultatea de Teatru si Film ..........................., CNP..... ........ ,
domiciliat în ...... Cluj-Napoca.......................... , cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rAspwidere:
I. Asociat sau acţionar la societlţj comerciale, t0mpanii/sodetlţi naţionale, imdtuţii de credit. g111puri de interes
economic, precum şi membru in asocialii, fundatu sau alte orpnizaţii nqayernammtale:

1.1 ••••NU

Unitatea
- danmirea ,1 adresa -

Calitatea
definuti

Nr.depirţi

sodale

saudelltfiuni

Valoarea totali a plrţilor sodale
pisau a acţiunilor

·-•

2. Calitatea de memb111 ÎD o"lanele de conducere, administrare şi control ale societlfilor comerciale, ale regiilor
aut4NIOllle. ale rompaniUor/societiţi naţionale. ale instituţiilor de credit. ale cnpurilor de interes economic, ale
asodaţiilor sau fuadalillor ori ale altor orpnmţii nepveraamentale
Unitatea
- denlmlirea fi adresa -

Calitatea

Valoarea beneficiilor

deţinutl

2.1. ••,NU

3. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 •••. UNITER

3.2. AICT/IATC

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, depnute în cadrul
partidelor polili�, funcţia deţinuti şi denumirea partidului politic
4.1 ....NU
S. Contucte, inclusiv cele de aslstenţll jmidid. consulCanţA ju1idlcll, consoltaofll şi cMle, obţinute oii aflate în derulat-e în
timpul exercitlrii funcţiilor, mandatelor sau demnitifilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
nftmt- ori înrbri11te r.11 &OfÎffAti comtrrh11t t11 fltDital 4e sfaf s11n pnde stllttll este lt(fjonar m•"'iit11r/mh11uif1tr:
Data
Tipul
Instituţia
Durata
5.1. Beneficiarul de
Valoai-ea
Ţ Procedura
contractului
contractanti:
oria care a
Încheierii
contractului
contract:
totali a

I

I

I

I

I

numele,
prenumele/denumirea
si şdresa

denumirea ti
adresa

Titular
······································

NU

·· ············ ···· ····

fost
încredinţat

contractului

contractului

contractul

So\,'so\ie

............... ................. ......
........ ..........
Rude de gradul 1• 1) ale
titularului ................
Societlti oomerciale /
Persoană filică
autorizată / Asocialii
familiale / Cabinete
individuale, cabinete
asociale, sociel4ţi civile
profesionale sau
societlţi civile
profesionale cu
rlispundere limilalil care
desffişoart profesia de
an>eat / Organizaţii
neguvernamentale /
FWlllatii / �iatii•2}
• t) Prin rude de gradul I se întelege părinti pe linie ascendenlli şi copii pe linie descendentă.
•2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa baleficiarului de contract unde. prin calitatea detinull, titularul, sotuJ/so\ia
şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele sociel4ţilor comerciale pe
actimi la care declarantul împreuna cu so\ul/soţia şi rudele de gradul I depn mai puţin de 5% din capitalul social al
sociel!lii, indiferent de modul de dobândire a ac\iunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării:
....06.03.2020.....

