
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Ionescu Cosmin avand functia de Sef de birou. Atelier nr 2 CNP' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că impreună cu familial) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobie 

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

> 

AdFesa sau ~~ma Anul :dobân4ir.\i 

domiciliul Timisoara ,s 

* 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 . 

A:ntil 
ţJghA"itditii 

,··Modttl d~' 
tJobiDdţre 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
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*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 inmatriculării, 

potrivit legii 
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Autoturism Skoda Octavia 2012 cumparare 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte di 
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. 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În ultimele 12 luni 
, r _ 

. NaNra,;bUnulbi'tnstrlinU-t l J)ata ÎBstrilinirti ' · PersOlina-dtre c~re s~a ,instrăinat 
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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, 

: .... '1 ', : tn~fltutfa e8.ne admirtisir;enă 
'!'" • ~ , . ' :l~atd.re;jUl~ţiteta ': : '(ipul* 

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



1.. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eUl 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate . 

Emitent titJu/societateain carI} persOa~a este actionar sau 
Tipul· 

Numlr de titluri! 
yalo-rea totală la ti 

asociatlbeneficiarde impru;mut cota de pwticipare 

*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 insumate 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 terţ, bunuri achiziţionate in 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. 

Contradd inanuf 
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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* 

il . . . . . 

Cine ",r~aIiZllt venitul 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

'Sursaveri'it1l1~i: 
ilu~ele, _dresa.,' 

, Servi~iul .,pl'estatlQ.~ettiil 
generator 4e Vf{lit 

\1enitul analil'înc'asat ' 



1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi allI./ea 

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 completArile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

:1" Ş.tir5llvei\:ttutltt: Sowie1!1i pre:~tPlQbi~ui 
-

veJtitlllanual' tine a l'eâIiZat ven1fuf 
.- n!lm.ete, ll"i<eŞ.a , Ironorator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Ionescu Cosmin Universitatea Politehnica Timisoara Sef birou Atelier .2 57605 lei 

1.2. Soţ/soţie 

Ionescu Diana Somaj 18000 lei 

1.3. Copii 

Ionescu David 
alocatii 4392 lei 

Ionescu Elisa 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. VeniJuri din cedarea !o!osinţei bunuri/or 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

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 activităli agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

·Cine a reaJÎ#tve~itlll Surfa v~nitulllt: . Serl,i;cM p.-eStatlGbiectulgeneraţor , VeQitlJl an,.." 
Nu~; adr~a ~. dh~pit ima.ilt 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri dj'n 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 completărij 

14.04.2021 

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

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Ionescu Cosmin avand functia de Sef de birou. Atelier nr 2 CNP 

domiciliul Timisoara ,str 

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

1~ A.sociatsau aqionar Ia societăţi conierciale, companii/societă1i naţionale,instituţii ,de cr~dit, grupuri d 
u.t~teS econo-Wic,prec1im' şi mern\Jru. în as.QCialii, ,t:llndatUsau alt~(Jrgaliizaţii neg1lvernalnent~de: . 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a actiunilor 

- denumirea şi adresa -

1.1 ..... . 

2,2. : ~lit:atea d,e mendJru"in' ~r.ganeie de cond~cere,; 3dmini$trareşi~ont.FO:i ~ilesDcieiătH;Qr c<ime'rciaie, ale 
I'/~~gtnor :autoDolDe~ ~aie ,companiih)rlso~î~tăţiIţ)r .naîional~, ale instituţiilorlle' credit .aiegrupuritor· de interes' 
" ,~,,,onO,,njc.,a;lţ ~$ţ)cj'aml"r sau (Undatiilor ori aJe altoi" ţJtgan{zaţU n~gllvernam~Jl,taţe: ' 

Unitatea Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

2.1 ..... . 

3.1. ..... 

4~ " 'diIft';ttea ,de. meinbru· în O'~n~ de, cond;ut.;re .. , .'dminisiraFe,ieDlltr()~ . fet~'ibuft,ţ sau.· lt.eretribldte, 
, dţpp1it~tB ~4rU1 parttdelor poUtice, 'tiJlcţi~:d~.ti~llfă ş( ~entliitii:'ea' parti~hlu,i lloJitit! .:' ~ 
4.1 ...... 

s:: Coiit'aete"il.elusiv~ele de' asistentă juridi(:~ eODs,ultanţă jurÎdici~ 'c()Dsulta~tă şl ~ivile, obţinute ori aflate 
:in ~~erul~re iil 'funpl11 e:{etcităriifun~tiilor, niQ,Il~telor' 'sau de~Dită1ilor 'publicefin'anţa;t'e de' iii :bugetul de 
ş~t, l'o~al~~dm fonduri' ~itenle' oriinch~i!,te , euso~letiţi comereialecucap.~. d~ stat' SâuJi,iJ.dţ stlltJ,Ileste 

I'a.~i~.aţ ma;i:otit~rfIPin9iijar: ' . . ,. . '; 

5.1 Beneficiarul de contJ.a:t: numele, 
ţmrutneleIdemnnireaşialresa 

1 

Valoorea 
totală a 

con!IajuJui 



00resa contrcdul 
Trtu1ar .. ........ ..... 

SoţISJlie ............... 

ROOe de gtalul II> aletitularului 
............ 

Societl come.tcialeIPerocmăfizică 
autorizatăI Arociaţii fumiliale/ Cabirete 
iOOividwle,cabirete~ ~ 
civile profesicmle ~ roetăţi civile 
profesKmlecurăspJn:be limi1atăcare 

~profesiadeavocatl~ 
.. reguvemamen1ale/FurxJatiiI ~ 

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 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 declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitate a sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

14.04.2021 

2 

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

Politehnica Timişoara 


