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Subsemnatul/Sub semnata, 

de Prodecan 

CNP 
STR. 

DECLARAŢIE DE AVERE 

TĂUCEAN 1. ILIE MIHAI ,având functia 
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, 

la Universitatea Politehnica Timisoara 

• domiciliul 
. , TIMIŞOARA , 

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. 

Aind Adresa ... zona Categoria* dobbdlrii 
Curtici, 

3 1991 

Giroc, 
3 2020 

Curtici 
1 2020 

C .... !S.pmaja 
.. arte 

1920 mp 1/2 

269mp 1/2 

2.13 ha 1/2 

Modufde ' :~<o 
dObbdire 

'~..;.~. .,' 

~~. j 

Yz Taucean Ilie 
cumparare 1;4 Taucean Florin 

1;4 Taucean Alina 
1/2 Taucean Ilie 

Cumpărare 1/2 Taucean 
Valentina 
1/2 Taucean Ilie 

mostenire 1/2 Taucean 
Valentina 

* 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. 

~dresa 18U %Ona Categoria· 
Ala .. 

S.prafata Cou- ModUJde TittilaraP) 
Jloblildirii Darte.. dobindii"e 

Curtici, Yz Taucean Ilie 
2 1991 600mp 1/2 Construire 1;4 Taucean Florin 

1;4 Taucean Alina 
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Timisoara, . 1/2 Taucean Ilie 
1 2004 49,78mp 1/2 Cumparare 1/2 Taucean 

Valentina 
Giroc, 1/2 Taucean Ilie 

2 2020 246mp 1/2 Cumparare 1/2 Taucean 
Valentina 

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

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

n. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatrlculării, potrivit legii 

Autoturism Dacia 1 2010 Cumparare 

Autoturism Opel 1 2009 Premiu 

Autoturism Nissan 1 2013 Cumparare 

2. Bunuri slib formă de metale pretioase, 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 IUmari Anul doblDdirli Valoarea admad 

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

Natura baDmi Data Peno ..... dtre care s-a Form. 
Valoarea tutritilat instriinlrU tnstriîDat instriiDirii 

Apartament 2020 - Vanzare 46.500 eur 

Casa de locuit + Teren 
2020 Vanzare 24.000 eur 

intravilan -

Teren agricol 2020 - Vanzare 12.000 eur 

IV. Active fmanciare 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

IBstihatia care acJmInIttreazi ? ~, oc-·'. 

Si adresa acesteia Tipar' V ta DesdtIs in aual SoJdMlOue la Id 

BRD Timisoara 1 RON 2005 5.623,50 

BRD Timisoara 1 EUR 2005 659,75 

BRD Timisoara 2 EUR 2009 3.026,34 

BRD Timisoara 2 EUR 2020 2.500,00 

BRD Timisoara 2 EUR 2021 2.500,00 

BRD Timisoara 2 RON 2021 10.000,00 

BRD Timisoara 1 RON 2016 CONFIDENTIAL 

BRD Timisoara 1 EUR 2015 16.99 

BRDArad 1 RON 2006 232.70 

BRD Timisoara 2 EUR 2020 2500 

BRD Timisoara 2 EUR 2020 1300 

BRD Timisoara 2 RON 2021 33.007,32 

BRD Timisoara 2 RON 2021 3.502,99 

BRD Timisoara 2 RON 2021 4.700,35 

*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 ÎDsumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

EmiteDt titlu/sodetatea in car.e. penoana este 
TipUl· 

N umil de titluri! 
l ' V I)oarea totall la zi actionar sau asodatlbenefklar de1m~rumut cota de j!artid,are 

Taucean Valentina Corina Credit 426,597,51 RON 

*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 



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. 

Cted.itor CODttattat in anul Scadent la -.re 
BRD 2020 05.06.2038 441.000 LEI 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizatii, 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 
Suna venituhli: Serviciul prestatlObiedul Venital ania" 
numele, adresa 2enerator de venit Incasat 

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 a/il-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit arte 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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Cine a realizat venitUl Suna venitului: Serviciulpa:estat/Obiedul Veaibdaaa.J 
nwuele, adresa generator de venit Incuat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Taucean Ilie Mihai Salar, Univ. Politehnica Timisoara Conferentiar l37.835 RON 

1.2. Soţ/soţie 

Taucean Valentina Corina Salar, BRD Timisoara Director Agentie 64.911 RON 

1.3. Copii 

2. Venihţ,ri din activităţiinJept?:rzdente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

1 · Venituri din cedarea!olosinţe{ b.i~n.'urilof 
.,' 

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 activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cin~ a realizat venitUL Sursa venitolw: l ' SerViciul prestatlobiedul Veaitul anual 
Nume. adresa generator de venit lacasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

I 
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7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.Venit,uri 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 

20.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, TĂUCEAN 1. ILIE MIHAI ,având funcţia 
Facultatea de Management in Producţie şi 

de Prodecan la Transporturi, Universitatea Politehnica Timisoara 

CNP , domiciliul , TIMIŞOARA 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută 
Valoarea totală a 
părţilor sociale 

iunilor 

~ autoDome, ale 'co_tlP~"'tr~ideI~1IIIor .1 •• I"~~~:;"~_.rtr 1~~~_,~e':"riPi."~J.njJj 
ale 

-d 
2.1 . Societatea pentru Ergonomia şi Managementul 
Mediului de Lucru (ONG), Timisoara, Romania, ' 

Calitatea deţinută 

Vicepreşedinte 

on!UleJe d~ cODdocere, 'dJlDbllltl'al~ 

1 

Valoarea beneficiilor 



in derulare ta timpul enrdtărli functmor, mandatelor sau demniliţilor publice finan~te de la bugetul dl 
tat, local şi din fonduri externe ori Incbeiate cu sodetă1i comerciale cu capital de stat sau unde statut', 

actionar majoritar/minoritar: 
Instituţia Proce(hra prin 

Data Valoarea 5.1 Beneficiruldecon1mct:mme1e, cont:IadaI1ă: careafost T1pul 
încheierii 

Durata 
tota1ăa 

prenume1e/dennnireaşiadresa denumireaşi încred. contractului 
contmctului 

contractului 
contmctului 

adresa contrnctti 
Tttular .... . .... . ...• 

Soţ/sotie ......... , ..•. 

Rude de gndulIl)aletitu1arului 
............. 

Societăţi cotmcia1e/Persoa1ăfuică 

autoriza1ă' Asociaţiifurnifulel Cabirete 
individmie,c:alJirl1e as:cite, societăti 
civileprofeSonale sausocidăţi civile 
profesiomle curăsplnlerelimitaăcare 
desf'aşoaăprofusiadeavoc:i1lOrg;mi2aţii 

~errumentaleIFlIm1iiL ~ 

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 

20.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


