
DECLARA ŢIE DE AVERE 
Subsemnatul _ALBULESCU T. CLAUDIU - TIBERIU_ , având funcţia 
de _Director departament la _Departamentul de Relaţii Internaţionale ___ _ 

CNP , domiciliul Timişoara, Str. 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

* 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. 

Adresa sau zona cate~rla· 
Anal 

dQblnditU 

- - -

S.prafaţa 
Cota-
pllrte 

- -

Modul de Titularull) 
dobândire 

- -

* 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. 

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

Adresa,sau zona <;:ategoria* 
Anul 

dobândirii 
Timişoara, Str. , 

1 2010 

Suprafata 

74 

Cota- Modulele TItuIaraI2) 
pam dobândire 

ALBULESCU 

1/2 
vânzare - Claudiu - Tiberiu 
cumpărare ALBULESCU 

Mirela 
* Categoriile indicate 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 

Natura Marca Nr.de budtl ADul de fabricatie MOdul de dobAodire 

Autoturism PEUGEOT 1 2003 vânzare - cumpărare 
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Autoturism CITROEN 1 2015 vânzare - cumpărare 

Remorcă PONGRATZ 1 2013 vânzare - cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional 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. 

Descriere sumaFi Anul dobândirii Valoarea estimati 

- - -

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

Natara bunuluI Data Persoana către care .. a FOnDa 
Valoarea 

înstrăinat instdinătii "'.linat msf;ramirii 
- - - - -

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, 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. 

Instituţia Câre admintstrtazA 
Tipul* Valuta .Descbis in .nul Seld1valoare la zi 

şi adresa a~eia . - " , 

BRD, Sucursala Timişoara 1 RON 2010 11 536,21 

BRD, Sucursala Timişoara 1 EUR 2010 98,49 

BRD, Sucursala Timişoara 1 EUR 2012 88700,81 

BRD, Sucursala Timişoara 1 RON 2016 62 103,66 

BRD, Sucursala Timişoara 2 USD 2015 2065,52 

BRD, Sucursala Timişoara 2 USD 2016 3 106,41 

BRD, Ag. Eminescu Timişoara 1 RON 2010 11 174,64 

BRD, Sucursala Timişoara 2 RON 2014 11 782,56 

BRD, Sucursala Timişoara 1 RON 2016 45884,50 
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BRD, Sucursala Timişoara 1 EUR 2020 37741,08 

*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 anului jiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
1 Se vor dec ara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titiu/soeÎetatea în earepersoana este 
Tipul* 

. Număr de titluri! 
Valoarea totalA la zi 

actionar sau aşodatlbeneficla, cJţ Împrumllt eola de participare 
- - - -

*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. 

Creditor Scadent '.Ia Valoare 

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 nationale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Ciile a realizat veniml 
Sursa venitului: 8erVklul prestatiObiedUl VeaHulaaual 
nu,mel~ adr.esa. 2enerator4e~Dit iD~.t 

1.1. Titular 

- - -

1.2. Soţ/soţie 

- - -
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alU-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. 

Cine a realizat venitul Surs.a venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitulanaal 
.. umele~ ~"rţS3 2ţnerşţQf <le ven.t iDţiJsat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Activităţi didactice, de 

Universitatea Politelmica 
cercetare şi administrative 

ALBULESCU Claudiu - Tiberiu Timişoara, Timişoara, 
(salariu de bază, gradaţie, 178020RON 

plata cu ora, contracte 
cercetare şi instituţionale, 

tichete cadou) 
1.2. Soţ/soţie 

Derulare proceduri achiziţii 
SC Aquatim SA, Timişoara, Str. (salariu de bază, prime, 

51828 RON 
ALBULESCU Mirela 

tichete de masă, tichete 
cadou) 

AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 
Stimulent de inserţie 5200RON 

1.3. Copii 

ALBULESCU Diana 
AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 

Alocaţie de stat 1982 RON 
---

ALBULESCU Vlad 
AJPIS Timis. Timisoara, Str. 

Alocaţie de stat 1982 RON 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

IF Albulescu Viorica, 
Membru asociat 

ALBULESCU Claudiu - Tiberiu Sarmizegetusa, , Jud. 
întreprindere familială 

722RON 
Hunedoara 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

C'mea r~at venitul 
Sursa venitului: ServiCiUl prestatlobiectuJ Venitul anual 
Nu.mt; IIdresa J eneratol' ~e vţDfţ tneasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

ALBULESCU Claudiu - Tiberiu UEFISCDI, Bucureşti 
Premierea rezultatelor 

24200RON 
cercetării - PRECISI 2020 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

.. . 15.04.2021. .. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul _ALBULESCU T. CLAUDIU - TIBERIU_ ,având funcţia 
de _Director departament la _Departamentul de Relaţii Internaţionale __ _ 

CNP , domiciliul Timişoara, Str. 

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

1. Asociat sau acti~nar ·la societlti comerciale, companiilsodetăji naţionale, institutii de credit, grupuri de 
interes ecoDomiCt.PţeCum ShneDlbru în asoCiaJii,- fundatJi sau .. alte organizatii n~vernameDtale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de ac1iuni şi/sau a aCliunilor -
1.1. IF Albulescu Viorica, Sarmizegetusa, . 

Membru asociat 30% -
Jud. Hunedoara 

2. Calitatea de membru in orgaueie de conducere, administrare Şi controi ale societitilor comerciale, ale i 
-regiilor autonome, ale companillorlsocietătilor nationale, ale institutiilor de.credit, ale grupurHor de interes 
ec;onomi~ ale a$C)ciatulor sau fundatillorori ale altor orga~tii l\eguveJ1lamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3~ Calimtea,de meml;" in '.ţadrQl aSc.ciafiD~r prof~lon~e şi/sau .. mdi~e 
3.1. International Network for Economic Research (INFER) 
3.2. Eurasia Business and Economics Society (EBES) 
3.3. Societatea Academică de Management din România (SAMRO) 

4 •. calitatea dellleJnbru in .-ganele · de tondac~ admiDlstrare şi control, retÎibUite sau 
. "ţfiQllţe tnc:adţu) ~arti4elor ~oUd(~~ fuJl~a ţ1etinulj şi den .. irea partidului poUţk 

"eretribuite, 1 

4.1 ... .. . 

S. Contraete,inelusiv cele de asistenti juridică, consUltanfă JuridiCă, consultanţl şi dvil~ i)btinute~)li aBate 
in derulare in timpul ' exereitării funqlilor t mandatelor sau demnită.filor publice fiBantate de la bugetul de 
stat, loemşi din fonduriextem~ ori incheiate eu socie.titi comerciale ca -capital de stat :saa unde statUI este 
ac{ionsr m2doritar/minodtar: 
5.1 Beneficiarul decootract mmel~ I 1nstituţia I PIoctrlura ~in I Tipul I Data I Durata 1 Valoorel 
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prenumele"denumireaşi 00re5a con1rnctantă: care a fost contractului încheierii contractului tota1ăa 

denumirea şi încrOOinţat COll1I'octului contractului 
00resa contractul 

Titular ............... 

SoţI9Jţie .......... . .... 

Rudede grOOul II) aletitularului 
.............. 

Sociefăti comen:iaJ.elPelIDal1ă fizică 

autoIizatăI Aoociatii fumilialel Cabinete 
irxlividuale, cabincte a9JCiate, mefăti 
civi1eprofesionale sau~ civile 
prof~CllIăspuOOere 1imitatăcare 

desfă<pm1 JIDf~de avocati Organizaţii 
l1eh'1J\lemamen1alei Fm:laţiiI Amapt) 

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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dec1arantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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 

..... 15.04.2021 ..•..•. 
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