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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Nicolae Horatiu POP, având funcţia de Prodecan, la Facultatea de Educaţie fizică şi 
Sport CNP:  domiciliul com. Baciu,  cunoscând prevederile al1. 326 din Codul penal privind falsul 
în declaraţii, decla1· pe propria rlspundere: 

1, Asociat sau actio11ar la socletltl comerciale, companiilsocietifi naţionale, instituţii de a-edit, grupuri de Interes 
economic, precum şi memb1·u în asociaţii, fudaţU sau alte organlzafii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea Nr, deplrfi Valoarea totalii a plrfllor socialesociale - denumirea şi adresa deţJnotl sau de actluol şifsau a acflunllor 

1.1, Asociaţia Sportivi A.S. aubul Sportiv Ego1 Preşedinte CluJ 
- . 

1.2. Asociat-ia Judeteanll de Taekwondo WTF Membru - -

2, Calltatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control ale societllţUor comerciale, ale regiilor autonome, 
ale companlllor/socletlfi naţionale, ale lnstltuftllor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asoclafUlor sau 
fundalfflor ori ale altor organlzafll neguvernamentale 

Unitatea Calitatea Valoarea benetlclllor - denumirea şi adresa definutl 

2.1 .... 

3. Calitatea de membl'u în eadrul asociaflllor profesionale şUsau sindi�le
3.1 •••• 

4, Calitatea de anemb1·u tn organele de conducere, administrare şi contt·ol, retrJbulte sau neretribuite, deflnute în cadrul 
pat'tidelor politice, funefia definutl fi denumirea pal11dulul politic 

4.1 •••• 

5. Contraete, Inclusiv cele de aslstenfll juridică, consultanfll Juridici, consultanfl şi civile, obfinute ori aflRte în derulare în.
timpul exercltllril limcfillor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri ex.terne
ori încheiate cu socletlll comerciale cu capital de stat squ unde statul este acţiona,· majoritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de Instituţia Procedura 
co11t1·11ct: p1•in care a Datn Valoa1-ea 
1mmele, coutractantl: fost Tipul încheierii Durata totalii a 
prenumele/denumirea denUJnirea şi încredinţllt contractului contractului contractului contractului
şi adresa adresa conta·11ctul 

Titular 

....................................... 
············•"t"•··· 



Soţ/soţie 
....................................... 

....... , .......... 

Rude de gradul 1• 1) ale 
titularului ................ 
Sociellli oomercia le / 
Persoanl fizic:ll 
autorizata / Asocialii 
familiale / Cabinete 
individuale. cabinete 
asociate, sociotffti civile 
profesionale sau 
societlti civile 
profesionale cu 
rlspundere limitat! care 
desfflşoarll profesia de 
avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ 
Fundatii / Asociatii•2) 

• 1) Prin rude de gradul I se înfeloge pit·inti pe linie ascendentii şi copii pe linie descendent!.
•2) Se vordecJara numele, denumirea şi adresa honefioiarului de contract unde, prin calitatea definutl, titularul, soţul/soţia
prudele de gradul I obfin contracte, aşa cum sunt definite la pot. S. Nu se declari contractele societlţilor comerciale pe
actiuni la e1tre declarantul tmpreunl cu soţul/sofia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al
societllil, indiferent de modul de dob8ndire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul i11complet al datelor menţionate, 

Data complet5rii: 
25.05.2020 


	Pop Nicolae-Horatiu_DI



