
SubsemnatullSubsemnata, 
de Prorector 

DECLARAŢIE DE AVERE 

DUMITREL Gabriela - Alina ----------------- , având funcţia 
la Universitatea Politehnica Timisoara ------------------- --------

CNP , domiciliul 

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 . 

: . ' Anul Aaftsa saa zona - Categoria. 
dobiadlrl ~, 

Nu este cazul - -

Ceta-
Supnlfa1a parte 

- -

Modulele 
dobâiJdire 

Tibdal'aJl) 
-'-

- -

* 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. 

.. ',":'-- . 
Categoria*' Anul 

SlIprafata 
Cota- Modulele ~) tfri$a ..... - clobâDdirii parte dobindite ' ": : " 

Timisoara, Dumitrel 
, 1 2009 64 1/2 Cumparare Gabriela-Alina 

Dumitrel Dom . 
Deva, : Dumitrel 

1 2010 65 3/8 Mostenire Gabriela-Alina 
Brusturean Maria 
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* 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 

.tura Marea r. de budfj Anul de fabricatie Modul de dobindln 
~. 

Autoturism Dacia Stepway 1 2014 cumparare 

Autoturism Opel CorsaD 1 2008 cumparare 

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

J)~ SIImaJ'i ADal dobindlrii ValOarea estima1i 
-'-

Nu este cazul - -

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

Data 
lDstriinirii 

Persoaaa eItre care l-a 
iDstriinat 
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Forma 
tDstrilDiri 

Valoarea 



Nu este cazul 

IV. Active fmanciare 

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. 

• , ;,~ '-0.-'-_"'--. -" 
T'ipa1* -. 

i efi" ';;' · acedeia -'" V .... ta Desdds ia aUI SoId/y~Ja zi 

Nu este cazul - - - -

*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 fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări1e în străinătate, 

~~ !ia are persoama este 
,.. 

~tiJDăi' de tBIarJI ~ ·n·.( ~~ 

. :; sau asoaatlbeîiet'lâa.r de imprumut TipuI* 
cota de _~are V~"'Jazi 

Nu este cazul - - -
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*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, garantii 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 fmanciare acumulate în străinătate . 

• 0. '; 

~ CeDtradat ia anul SCadent la VâIoare 

Nu este cazul - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, eompanii/societăţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

~;" L~)~; 0':' 

.vemtul 
Sursa venjtgIgi: Servidul prestatlObiedul .,.~'.iUnIal cmea~, 
namet~ adresa ~eaerator de venit taeaSat .:- . 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea. 
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vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul rISca), cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

·:f§.~;S~A·' ''}J~. ~ S1lI'ia yiDltDhd: Servidul ~Iedul l_miI 
e'. 'riIdR.d 

DDmeJe,~''''' - ·geaerator.ck:ftalt 'l;.. ~~'Ii.. ~:t.'i~\i ::cn~;,(~,,;~ ." 
-

1. Venituri din salarji 

1.1. Titular 

Activitate didactica si de 
cercetare; Prorector; 
Participare in proiect 

Dumitrel Gabriela-Alina 
Universitatea Politehnica CNFIS-FDI-2019-0735, 

199062 
Timisoara POCU/90/6. 13/6. 14/1 07330 

OSEI105/SGU/CI-II si 
POCU/379/6/2116. 7/ 
6.9/6.101123900 

1.2. Soţ/soţie 

Dumitrel Doru UM 0667 Timisoara Angajat 112752 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. 'Penituri dinaetivităp independente 
~ . ? - • 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3., Vefl,ţtwj din ce,darea!o!osinţeţ bU'nt,lri[or :: i 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Yiplitu]it!in rflve,stiJii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. "(enituri din pensii 

5 .1. Titular 
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Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. V;~nituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1" ~.' r:a-~.k~~~' .... '. 1", ..... . ~ .~. SDtIa veDItaIBI: ". Senridulp~:.~ II~;~~" --+.,:,~" .... :.z ... ~~: 
. .=.; l' Reu~a;Md{ .,.r.l .#r..I~ -~ 'nil' ,-

7. "V.enituri din premii şi dinjocuri de noroc -
7.1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. fenituri d.in alre surse 
8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Dumitrel Dariana-Maria Alocatie de stat 1982 

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

Data completării 

..... '.f:.2~., .. '?e.y .. 
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I Declaraţia semna a universitaţ" 

rse umane 
Direcţia Res~ .... ' ca iimişoara 

pohtel,nl 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, DUMITREL Gabriela-Alina, avand functia de Prorector la Universitatea 
Politehnica Timisoara, CNP . , domiciliul in Timisoara, : , cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1~ Asedat :~',~MjIoDar la sodedtJ eomerda1e', ~ DaţiouJe, iaItita1ii de er.~ ~ de 
iRteres KOnomie,"liream .. şi membru In asociati, fundatii ' saa alte orgaaizMii ~eraamealale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denurrrirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 Nu este cazul 

il"l r 'c'M ~u.;;.;. . -- de MDdtI~_ .. ID"lrare ·ti:~~;~~ - ........ ~ I~ 
~!; :::~~;--".i ...lI~.1 ~~,.',_?: ~ .~ :::. 7~:.::.:: ~= 3 \.~ -'1'" '.-;' _ ~~~."n. _l~;" ~" 
~~~~~ .~~':::''''i.::.;;;; ;. ::;: >;:-;::tJ ~j--datmor 8i'laJ(..... . •. ţii ,.j . ~:o:: .:!;, ' ~~'1!::1 I~~l':"" 

I· •. ~ 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 Nu este cazul 

~~ .. ,. , = .fltL ' ... . ta C8drUl asodatuiOrprofeslo •• 1e Şi/sQ sbtdlaale . ~. . 

3.1 Membru sindicat SLUPT 
3.2 Membru Societatea de Chimie din România 
3.3 Membru BENA 
3.4 Membru Societatea de Inginerie Chimică din România 

I;~til ~~ri 'tii ~ de CODdD~ 8tfministrare şi eoatl'oI, 
~ 

.. '.~i~i1it~t':;,:;t,;h' :u,- fua. dt_ati:" denamÎrea Dă.i1ktiItBl ~~ '. T~f 
.: 

4.1 Nu este cazul 

S. Contracte, Inclusiv tele de asistenţi juridică, ooDSUltanţl j~ coosultanţi şi dvile, obtiDute ori aflate 
Inderillare timpul exerdtirii fUncţiilor, mandatelor sau deumîtiţilor publice rmaaţate de la bugetul de 
stat, loCal ti din fonduri externe ori Incheiate eu societlti comerciale cu eapital de stat sau viule stâtul este 
a~onar majoritar/mlno.ritar: 

Instituţia Proceduaprin 
Data Valoarea 

5.1 Beneficiauldecon1Jactnunele, contractmtă: careafost TllJu1 încheierii 
Durata 

totalăa 
prenumeleldennnireaşiadresa denumireaşi încredinţa contractului 

contractului 
contrnctului 

contractului 
adresa contrnctul 
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TItular ...... .... .... 

Nu este cazul 

Soţ/soţie .............. 
Nu este cazul 

Rude de gndu1Il)a1etitu1aru1ui 
............ Nu este cazul 

Societăţi correrciale/Persoatăfui.că 
autori2mă' Asociaţii fumifuJeI Cabirete 
individuale,cabimteasJCiae, societăţi 
civileprofeOOna1esausocietăţicivile Nu este cazul 
profesiomle curăsptnlerelimitaăcare 
desfaşoaăprciesiadeavoc:it/~ 
neguvemanen1alelFmiaţii! As:riţi2) 

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, 

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantu1 împreună cu soţuVsoţia 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 

2 

. ată În original se afl~ I~ 
DeclaraţIa semn a universitaţ" 

. rse umane 
DirecţIa Res~ h 'ca Timişoara 

polite nI 


