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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul(a) Toadere Monica Ioana, având funcţia de administrator sef facultate .... , la 
. Facultatea de Educatie Fizica si Sport .............. , CNP ..., domiciliat în ...... Cluj 
Napoca., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totalii a părţilor socialesociale - denumirea şi adresa - deţinută sau de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
-

I. I. ... � 
"--...... 

.....______ 

� � 
' 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale corn pani ilor/societiiţi naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale 

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa - deţinută 
- -- -- - ------ ----f--- -------

2.1. ...

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale � 
3.1 .... � � 

.....__________ � 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

1--------

4.1 ....
- -- - - --- --- --- - ·- -- - - - ------

-------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţii juridicii, consultanţii juridicii, consultanţii 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 coll!1:rciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
5.1. Beneficiarul de ] Instituţia I Procedura I Tipul I Data I Durata I Valoarea
contract: contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totalii a 
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