
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSubsemnata, ABRUDAN PETRU-GABRIEL , având funcţia 
de Şef Compartiment Transport la DIRECŢIA TEHNICĂ - UPT 

CNP , domiciliul TIMIŞOARA 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 
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* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul A41resa sau zeua Categoria· dObândirii 

Timiş, com.Bârna, sat 
Agricol 2004 

Jureşti, 
-

Timiş, com.Bârna, sat 
Forestier 2004 

Jureşti, 

Timiş, com.Bâma, sat 
Intravilan 2004 

Jureşti, 

Timiş, com.Liebling, 
Agricol 2004 

Cota-
Suprafaţa 

parte 

6Ha 1/2 

0,5 Ha 1/2 

1.570 m2 1/1 

1 Ha 3/10 

Modul de ? # 

TffWjm I} 
de hâ ndi re ';~ 

1.ABRUDAN 

Moştenire 
ZARAZA 

2. ROŞOGA 
VASILE 

1.ABRUDAN 

Moştenire 
ZARAZA 

2. ROŞOGA 
VASILE 

Moştenire 
ABRUDAN 
ZARAZA 

1. ROŞOGA 
FLOARE 

Moştenire 
2.ABRUDAN 

ZARAZA 
3. ROŞOGA 

VASILE 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 numele coproprietarilor. 
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2. Clădiri 

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

Ad:nia •• 11 HDS CaMpria* Anul 
Supl'1lfeţa 

Cota- Modul de TiNlartal2) 
dob$ndirii parte d ... d~ .. t 

Contract de 1.ABRUDAN 
Timiş, TIMIŞOARA, 

Apartament 2004 90m2 1/2 vânzare/ 
PETRU~GABRIEL 

- 2. ABRUDAN j 
- cumpărare ZARAZA 

Timiş, com.Bâma, Casă de 
2004 120 m2 1/1 Moştenire 

ABRUDAN 
sat Jureşti, vacanţă ZARAZA 

1. ROŞOGA 
FLOARE 

Timis. com.Liebling, Casă de 
2004 IS0m2 3110 Moştenire 

2.ABRUDAN 
locuit ZARAZA 

3. ROŞOGA 
VASILE 

Caraş Severin, Băile 1.ABRUDAN 

Herculane, Apartament 2002 SOm2 1/2 Moştenire 
PETRU~GABRIEL , 

2.ABRUDAN 
EMIL .. * Categomle mdIcate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 

*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, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

-

atura a rea r. de buciti Anul de fabricatie Modul de dobiDdire 

Autoturism AUDIA4 1 2004 
Contract de vânzare/ 

cumpărare 

Autoturism VWGOLF6 1 2009 
Contract de vânzare/ 

cumpărare 

Autoturism VWPASSAT7 1 2014 
Contract de vânzare/ 

cumpărare 

Autoturism FORD ECOSPORT 1 2019 
Contract de vânzare/ 

cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care rac parte din patrimoniul cultural national 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. 
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Descriere s .. lIIutrl Anu. d6biDtlirii Valoarea admatA 

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

Natura bumdul Daia Pe oaDa dtre ean s-a Forma Valoare " .. tnstrllnln1 InddiDat Înstriialrii IB~IM'. 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

InstiMtpa ore administreazi Tipul· Valuta Deschi in anul Soldlvaloare la zi 
şi adresa acesteia 

.. " . 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emiteat titlu/sodetata În cat'e persoana e te 
Tipul* 

Numir. titluril V Moarea totaiila zi 
actiona~s-au asociatlbe84fitiar de imprumut totii de parti«ipa ... 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în 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 în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, 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. 

u 

,.~ 

, . Creditor. Contractat in anul Scadent la '~~IV 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, 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* 
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Ciae a realizat venitul Sursa VIRItului: Serviciul prestatlOlJieetul V m itul aDuai 
numele, -dresa geJ\{r~ de vetlit ~sat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 11-
lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sursa venitului: I S.n;';i.1 prestatlObieetul V .. 1IuI IDUai 
Cine a realizât veni 

nu~e,"resa ~erator de venit inusat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

UNIVERSITATEA 
ADMINISTRA TIV 

ABRUDAN PETRU-GABRIEL POLITEHNICA TIMIŞOARA, 
DIRECŢIA TEHNICĂ 

39.890 lei 

1.2. Soţ/soţie 

LIC. TEHNOLOGIC LC. MANAGEMENT 
ABRUDAN ZARAZA BRĂTIANU, EDUCA ŢIONALI CADRU 73.000 lei 

DIDACTIC 

1.3. Copii 

ABRUDAN HORIA-TE ODOR CINEMA CITY, C-Iea Şagului TEHNIC 19.200 lei 

GIURGIU SILVIA DIANA 
VIRTUAL 7 SRL, CONSULTANT RESURSE 

54.000 lei 
TIMIŞOARA, UMANE 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosfntei bunuri/or 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activitdti agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

-:; . Sursa euitulul: 8.ervJciul prestatlnbiec:tuJ VeJltt~Jilual Cine realizat n tul 
- . Nume~ adresa generator devenit incasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

... e ~ : .'!€. : #?JI. ......... . 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ABRUDAN PETRU-GABRIEL , având funcţia 
de Şef Compartiment Transport la DIRECŢIA TEHNICĂ - UPT 

CNP , domiciliul ~ ) TIMIŞOARA 

, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1),· Asodat Iau aetionar la societAti comerciale, comp~Jil5oeietili naţionale, institutii de eredlt grupuri d1 
i,.teres economic, precum.li membru in, asociatii, fundatii sau alte oreanizatii BOauvernamentale: I 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

2. Calitatea de JDeIDItru in o~anele de condacere admiDistrare şi control :D ocietiplor comerciale ale 
regUlo onome, ale COlDp nidorlso etiţilor.. tiOllale, ale instituliUor de redit, ale grupu d eres 
ec~~ic, ale aso~laCiUor taD fUndatiilor ori ale aUOT Ql'2anizafii nJmlV'emamentale: '; 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru in cadrul ateCiatiilor 'profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ...... 

,4. Calitatea de membru i'n organele de conducere, iUministrare şi control, retribuite sau Deretrjbuit~ 
p de~ute tn cadrul partidelor politice, funetia detinuti şi denumirea partidului Ilolitie . "o ••• 

4.1 ...... 

'5. Contractl, inclusiv cele de asistenti juridică, consultanţă juridicA, consultanţă şi civile obţinute ori aBate 
În deruJare1n timpul e~ercitării fUbctillor, mandatelor sau demtiifi1ilor publice fi:nanţate de la bugetul de 
s-l!lt, l-ocal şi din' fondUJ"i externe ori încbejate co odetiţ; comerciale cU capital de stat sau unde statul este 
adionar ~ajoritar/m.inoritar: 
5.1 J:3ereficiarul de COl11:1a:t: numele, Jmtitulia I P1txaium prin I TIpul 1 Data I~ I Valoorea 

peoumeleJ~şi~ COl"lInrtII1tă: careafost cootra::tu1ui în:heierii to1a1ăa 
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dernnnirea şi llxrtrlintat contra.iului conttxtuJui 
a:lresa cootJ:cdul 

TItular ............... 

SoţI9Jţie .......... . .. -

Rude de gta1ul Il) ale titularului 
.... . .......... 

Soci.eiăti comerciale/Pers:măfizică 
autorizată! Arociatii fumiliale/ Cabirete 
in:lividua1e, cabirete a<OOate, metăţi 
civile profesiomle ~societăţi civile 
profesiornle curăsj:mxJere limi1aIăcare 
desJă.'mră pro:tesiade avocat! Organizatii 
~n:m:l:!l1lale/FurrlaţiiI /\ ~:";"-71. 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

... Q.tJ.:fJ.(f,.:.w..~ ....... 
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Declaraţia semnată În original se a~l~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţ\l 

politehnica Timişoara 


