
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSubsemnata, 
de ŞEFBIROU 

SÎRBU ROXANA-MIHAELA , având funcţia 
la " Birou Proiecte Fonduri Structurale/ UPT 

CNP ,domiciliul STR. MOŞNIŢ A VECHE, 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. 

Adresa sau zona Categoria'· Anul 
d()bâDdirii 

Moşniţa Veche 3 2015 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

687m2 100% 

Modul de Titularull ) 
dobAudire 

CVC 
lh Alin Sîrbu 
Y2 Roxana Sîrbu 

* 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, soţuVsoţia, 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 Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota .. Mod1,ll de TituJamP) 

dobândim parte dobândire 

Moşniţa 2 2015 130m2 100% CVC 
Y2 Alin Sîrbu 
12 Roxana Sîrbu 
Jeniţa Oarză 

Holboca 2 2005 7,0 m2 100% Donaţie Roxana Oarză 
Alexandru Oarză 

* 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 
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1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Mana Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda 1 2002· CVC 

Autoturism Toyota 1 2019 CVC 

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. 

Descriere sumari Anul dobândirii Valoarea estimati 

- - -

- - -

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
instriiin~ţ înstrăin.rii fnstrlinlJt îns.trlinirii 

- - - - -

- - - - -

IV. Active finandare 

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. 

Institutia care administread 
Tipul'" Valuta Deschis în anul Soldlv:aJ.oare la zi 

şi adresa .cateta 
- - - - -

*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). 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însu mată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri! Valoarea totală la zi 
acp.ogar sau asociaţ/ben~ficiş.r <lţ ~prumut cota de parţicipare 

- - - -
- - - -

*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 Contra-etat in anul Scadent la Valoare 

INGBank 2015 2045 247.500/221.780,97 lei 

Raiffeisen Bank 2012 2034 100.748,5/67.423,421ei 

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* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/()biectul Venitul anual 
nUJDele, adresa 2en~rator de venit ~e.a$at 

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 alll-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fis cal 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 Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitui anual 
D~ele, aclresa generat()r de venit tn~şat 

1. Venituri din salarii 

UPT, Timişoara, 
Şef birou proiecte fonduri 

1.1. Titular structurale / Contract de 77.936 
muncă - proiecte , 

ISIM / Timişoara, 
Director general - CS I -

1.2. Soţ/soţie Preşedinte CA / Contract de 163.342 
muncă 

UPT / Timişoara, 
Plata cu ora - proiecte / 

. Contract de muncă - 6.418 
proiecte 

Primăria Timişoara, 1 
Consilier Local / 

I 9.855 , 
Indemnizaţie 

Timişoara 

Ministerul cercetării şi inovării / Specialist / Proiect SIPOCA 
Ministerul educaţiei şi 393 - Contract de 

cercetării, .. colaborare / Prestare de 
17.136 . 

servicii de natură , 
Bucureşti, România - sediu intelectuală în calitate de 

secundar specialist 

1.3. Copii 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

Alocaţie copil 2.005,2 
şi Inspecţie Socială Timiş 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

- - - -
2.2. Soţ/soţie 

- - - -
3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor 

3.1. Titular 
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- - - -

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 activităţi agricole 

6.1. Titular 

- - - -
6.2. Soţ/soţie 

- - -

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul VeDitul anual 
Nume, adres~ 2enerator de venit measat 

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 

- - - -
UEFISCDI, 

Proiecte PN3 P 1 1 1 
8.2. Soţ/soţie , BREVETE 

1.560 
Bucuresti 

8.3. Copii 

- - - -

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

Data completării 
,21'OS';W~ 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SUbSemRfttul/Subsemnata, 
de Şef birou 

SÎRBU ROXANA-MIHAELA , având funcţia 
la - Birou Proiecte Fonduri Structurale! UPT 

CNP , domiciliul STR. . -7 MOŞNIŢA VECHE, TIMIŞ 

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

1. Asociat sau acţionar la societĂţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
ÎQter~s ţ~n,omie, precull,l şimembru iIl a!lociafii, funtJatii sanalte organizatii nCf!Uvemamentale: 

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 membru in organele de conducere, administrare ,i control ale societltilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilorlsoeietăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
eţon~mk, ale alilociatiilo ... sau fundatiilor ori ale ~tor organizatii n~vernamental~: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... 

3. Calitiltea de membm. in CIldrul asociatiil<lr profesionale şi/sau sindicale 
3.1. Liber din Universitatea Politehnica Timişoara - membru 

4. Calitatea de membl'U in organele de eGndueere, administrare ,i control, retrlbuite sau neretribUite, 
(letinutein qadrul p a.rti4elor polltlce, t'unţpa deţinu'l şj denumirea partidului politie 
4.1. ... .. 

5. Contracte, inclusiv cele - deasisten,ţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate eu societAţi eomereiale cu capital de stat sau unde statul este 
~~onllr m~dorltar/min()rita,r: 
5.1 Bereficiatul de COIlI1a:t: mmele, I Jmtitutia I P1oo:dura pin I TJIlll Data I~ I Valoorea 
rIenlllllelddenumireaşi a:Iresa COIltIa:Iantă: care aIDst coo1la::tu1ui îrrlleierii Wăa 
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denumirea şi îtuOOintat contr.:dului con1la:tului 
00resa conI1a:tul 

TrtuJar .... ........... 

SoţIsotie ............ _. 

RWe de gmdul Il) ale1itu1arului 
............ 

Societăţi ccmetcialelPennmăfizică 

autori2ată' A9xiaPi fumi1ia1e' Cabirete 
irrlM<fuale, cabirete aniIte, meti}ţi 
civileIID~saumetăticivile 
IID:fesiomlecu~limi1atăcare 
destăş:xnă profesiade avoc:&l Organizaţii 
J1ePl . 1 Furxlatiil. A ..:2)-

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 declarantu1 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 

..... JL:Qf..~~ ............ . 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


