
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Su bsemnata, FLORESCU CONSTANTIN , având funcţia 
de Director de Departament la Hidrotehnica, Facultatea de Construcţii Timişoara 

Timişoara, strada jud. 
CNP ,domiciliul Timiş 

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. 

": ", :., >:, ." ",;:0 ruIul "'':1 

~ resa aozona tCat.ria~ 
,; . ' . . " :~ , d..obânaitîi ' 

Corn. Giroc 
Păsune 

2005 
extravilan 

Teren în 
Timişoara folosinţă aferent 2004 

apartament 

Teren în 
Timişoara folosinţă aferent 2006 

casă 

,. .: ~ ". -, 
I '~CU~ !Suprafaţa 

::" ~' parle 

376 100% 

92 100% 

610 100% 

'7~ Modltl de ." ' u;f.T~j;.la~iiijt:~~~: 
doJOO'i,9Îre" ,;!\ ~~\:!' ", :~'.~ .. :>1 

Florescu 
Vânzare- Constantin 
cumpărare Florescu 

Marcela 
Florescu 

Vânzare- Constantin 
cumpărare Florescu 

Marcela 

Vânzare-
Florescu 
Constantin 

cumpărare 
Florescu 

credit 
Marcela 

* 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, 
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"", ... ,~, ~-

Mul Cota- "'Mbdltl de 
Wularal~ d.tesa sau~iZ,(ma 

.~ 
q,ategorur* 

doblin~irji 
:Supra(a a 

Rarte dobân1:lifr 
Timişoara 

Vânzare-
Florescu 

Apartament 2004 195mp 100% 
cumpărare 

Constantin 
Florescu Marcela 

Timişoara 
Casă de Construire prin 

Florescu 
2010 297,7 mp 100% Constantin 

locuit credit Florescu Marcela 

* 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 

i"'",~ ~~ 

~iare" 
',' '; 

~~ de fabri~aţje ,,~, ': '. 
l '''':~,!t: ' .. af~ra f" 

" e buc.ăţi ~oduJ de tlo~~naiT~ ,< 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însu mată 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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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

1~1 ~atnra' bllnului Data Persoana ătredlre -8 ! ,w- Forma :"" 

Valoare.a ~ 

Il. iD&\tfjinat jpşt răinăiji ' insţrăinat t~SfrăinărÎl \ J-. 

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. 

~;'\.~ :En~itDtia care 'adminiS'tread 
Tipu]* ~ Deschis în anuf\ 

-.... 

'V Iuta 01 lval<Jare l{l zi 
.§i 'adresa . .agsteia ~. 

Banca BRD Timişoara 
Cont salariu 

lei 2004 65.000 lei 
card 

Depozit -
Banca Transilvania Timişoara daune lei 2013 117.751 lei 

accident 
Depozit-

Banca Transilvania Timişoara 
moştenire 

euro 2015 14.237 euro 
apartament -

vânzare 

*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 piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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- Emjten'f.titluJsO~i~tatea in :ea~ persoana e te ipoh 
"·""Număr de titluril Valoatc:a t tal~"a:d acţi4>narlăil~t)bendi"Ct:ar de::l'mprumut ~ de particip;u-e 

*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, 

-. ~ Ti} ,~T " ~ " ,rr:-,"r' ',~~ ~"" 
.... .., ~ ';:1'" :.'0" 

,. 'A ,, : : ·(;reditor ţ.r1~ '~~'U ~~fiit " ~n.ul . cad nt la 'Va ar~.:. .' ~: ., 
Banca Post Timişoara 2006 2023 27.000 Euro 

Banca Post Timişoara 2008 2038 65.500 CHF 

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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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

VII. 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 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reaH:at Yenitv! l: _,f IT ?" Ş:ui'$'a .eo ituJ~I; :,~.eTviţiulp~~~tat)ObieCt.ul \1enitul anilll! 
~ numete~ adr~ ~~enerato~'de :ve~n . Încasat~. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Universitatea oolitehnica Activitate didactică şi de 
172.479 lei 

Timisoara, cercetare 

1.2. Soţ/soţie 
SC ASSISTENT HB SRL Activitate de proiectare, 

28.375 lei 
Timişoara, consultanţă 

SC DELTA PROJECT SRT., 
Activitate de proiectare, 

Timişoara, 14.187 lei 
consultanţă 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareajolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie Banca Transilvania Timişoara Depozit bancar 455 lei 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din aCtivităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

~r Sursa venitului: 
-r, 

-Serviciul priStatlobi~etul Venitul anual Cme ti I'm,.pl venitul 'Nume, adres.a generator'de,-enit În,oo-sat 
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 

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 

18.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuJ/Subsemnata, FLORESCU CONSTANTIN , având funcţia 
de Director de Departament la Hidrotehnică, Facu1tatea de Construcţii Timişoara 

CNP , domiciliul Timişoara, " J jud. Timiş 

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

1. Asoci,at s~l1laqioJl~r Îa sQCÎetăti ' c()mercia1.e, ţomp~niilşf)~iet~1tilationale, , ilJşţit1lţii ;de credit;, grupuri de 
;nteresec6norilic; pre~tJ.m şi membtq în asocia1ii~fnÎldalii s~u alţ~ brgalli~aţiîÎleguyetnaD:l~n:41e: ' " , 

Nr, de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1. se DELTA PROJECT SRL Administrator 100% 200 lei 

, 2~, ~a~t~tea:.r)ţ JÎl~~~t~ ' ~". or~*-n~~~ .~~ţ , C?,~d~~~r(k ~~!ţt.p~ştr~i.~ .. ş.iJoptr?J '~1~ ,§Q~let&1lloI;~()Jher~iflle;' ale 
regi.ilor aut0"n9ine, . alecoIlÎp~riiîloF/sciHetălilo.i'l1aţion~le(aIe Itisfifti'ţiilQi d~ ' cr-e4it; âJe' grupurilor dei~teres 
~c(nlQri,Iic;' ~le ~şoci~fJilorşau iu,~d~iiilorori aiţ aJtp~ Qrg;ilizaţij:~il~gU;'~giâm~tiţaie: ., J " - . ' :,,-. ' 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa-
Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 

3.1.. .... 

4~ ~alitatea 4e . meittbrn în 'organele de . eondu~ere~ administţare , şi contrbl,retribuite sau neretribuite, 
<Jep;nute îq caţjtql p~rtidelor PQJ,itke~ fuhctiadeţjnut;i şj delllJ:JJ1irea partjdnJui pp}jffc ' 
4.1.. .... 

5. Contracte~ inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă 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 comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar ma.iorit~r/minoritar: 

5.1 Beneficiarul 00 conttact:: mrnele, 
prenumele/denumirea şi adre<3a I 

Instituţia 

contractan1ă: 
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denurnireaşi încredinţat contractului oor:rtrnctului 
adresa contractul 

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

Soţ/soţie ............... 

Rude de gmdul I I) ale titularului 
............ 

Societăti comercialEfPersoană:fizică 
autorizată! Asociaţii fumiliald Cabinete 
individuale, cabinete as:riate, metă!i 
civileprofesionale sausocietă!i civile 
profesiona1ecu~cre 1imitatăcare 

desfăşoarăprofesiadeavocati ~ 
l1eQUVemarnentald FtmclaţU/ Asociapf) 

1) Prin rude de gradul! 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 declarantul 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 

17.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


