
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, Miclea Florian, având funcţia 
de director financiar contabil la Direcţia Financiar Contabilitate 

CNP 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. 

~~ •• ~ .. " Catego~~~ 
Anul 

'-, ~~~u'9:~ona aQ.b,4ndirii 
Liebling 

intravilan 2006 
judeţul TIMIŞ 

Liebling 
intravilan 2018 

judeţul TIMIŞ 

Liebling 
agricol 2018 

judeţul TIMIŞ 

.Suprafaţa' 
Cota-
1>~lite 

1.446 mp 
% 
% 

1.446 mp 
% 
% 

1.700 mp 
% 
% 

Modul de Titular,ql&) '.~ 
,dobândire -

cumpărare 
Miclea Florian 
Miclea Mirela 

mostenire 
Miclea Florian 
Boanca Rodica 

mostenire 
Miclea Florian 
Boanca Rodica 

* 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. 

r'~(~~~f 
• Anul Ceota- Modul de Tifularuf> a au ZODa Categoria * dobândirii 

Suprafaţa 
')!arle dobândire '':-

300743 - Timişoara 
% 

cumpărare 
Miclea Florian -

apartament 2003 80mp prin schimb , - % Miclea Mirela 
-- , de locuinţă 

casă 
2010 184mp 

% 
construire 

Miclea Florian 

judeţul TIMIŞ de locuit % Miclea Mirela 
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Liebling 1 

judetul TIMIŞ 

* Categoriile indicate sunt: 
producţie. 

casă Miclea Florian 
2018 282 mp mostenire 

de locuit Boanca Rodica 

(1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

*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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

_~~ra Mallca Nr. debudţi Anul de"fabmcaţie Modul de dobândire 

Autoturism Ford Kuga 1 2017 cumpărare 

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. 

-' '" ., 

Aliul dobântlfrii Valoarea estitnatl Desmere SUJqAlr.4 

Nu este cazul. 

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

~ :-;~ ~~.'~ QDului Data Persoana către care s..,a EOtm-a '" " ': ; ,f 

k :':~ .,.~1 .. i? ~. - t înstrăinării mstrăinat 'mştrli",J~i" 
' i' " 'Y-aloar~a 

Nu este cazul. 
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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. 

W:" . .eA. -~a care administrează 
";~'::]ifadresa aceatţta Tipul'" aJuta DesChis în anul Soldlvaloare la 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 anuluifiscal 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. 

. ..o.h-p/goeieta1ea în ~are persoana este Număr de titluri! '" 

'i~';i~.~u as.ociatlbeneficiar de-îmJ!rumut 
Tipul* 

cota d~ participa,re 
Valoar,m totală la zi 

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 societăli 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: Nu este cazul. 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

v. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 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. 

;; :< .~ţ~.-r" Cre itOF Contr.actat in anul S.cadentla Valoare -
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, companiiJsocietăţi 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* 

,~"p"V"il[iiz\t venitul SlirSa venituluI!' S:~iul;pjoestatl()bî~ ' VeoitQ.J anual 
.' ·lJ1j.:lI)~le\, adre:&a ,genet3ţQr d'-N::@lt blcasat 

1.1. Titular 

Nu este cazul. 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea 
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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. 

SJ,lrsa venifului~ 
S'emcilli 

Venitul anual 1,-;;' a eaIizat venitul . pi1estatlObiedul numele, adr a 
gel,\~rttiorcle ;~~mt 

incasat 

1. V~nituri din salarii 
1.1. Titular 

Miclea Florian Universitatea Politehnica Timişoara Contract de muncă 138.980 

1.2. Soţ/soţie 

Miclea Mirela Casa Auto Timişoara srl Contract de muncă 66.293 

1.3. Copii 

2. V'enituri ·din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din in'Vestiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri dinpensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

.6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

~ 

Serviciul 
_,o 

e a re8llzat venitul Sursa v,~njtului! ...... prestat/obiectul Venitu. anual .~ 
,N)lIp:e" adresa generator de venit 

incaşat 
--- - . 

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

Data completării 

22.05.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, Miclea Florian , având funcţia 
de director financiar contabil la Direcţia Finamnciar Contabilitate 

CNP domiciliul Timişoara, ! 

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

1~ :&.c'n"iGt sau a~ţionar la societăţi comerc~e, cmnpaniiJsocietăţi nationale, "instituţii de credit, gr~puri de 
.. n~. "'., eMi1nmi~, o recum şi membru în 9<:n"i9fii 1'. -- ." s,au alte UT • mtii ne1!U'v"1 · ... - .. ~tale: 

Unitatea 
NI. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de ~c.tillni şi/sau a al . nilor 
1.1. .... 
Nu este cazul. 

:2. .,:~;~~~~ membru In nr.ga.nele de ~uu~qJ;~r"" sadm" o; I A"~ §i cuol rol ale ....... '-.:1' ._. comerciale, ale 
. '" c'~ ,le companiilor/societăţilor naponale, ale instituţiilor dţ credit, ale grupurilor de interes 

.,.. ;: :':~'!: ~"'~':;.;.''::~·''':''1nl'' sa,u ~- -- ,mn" «ni. ale altor i)i .- .:. ,~: Irn ... ntQI ... ~ 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... 
Nu este cazul. 

'~~--. 
.:.t: "':.. IbruJn . d... , ' , .. i . n , .1,. ~'1~~u :,.:, -" 

" .1' " ! - ~ 

3.1. Asociaţia "ORIZONTURI UNIVERSITARE" Timişoara - membru fondator 

3.2. Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoara - membru 

3.3. Fundaţia POLITEHNICA Timişoara - membru În Comisia de Cenzori 

3.4. Clubul de Handbal Politehnica Timişoara - membru În Comisia de Cenzori 

~~: ... <"; .' 
'!.r,de em'bru în organele d& conducere, administrare şi contro~ retribuite sau neretribuite, 
'. rgd ... il ... "" _. ~ nnlln"e, fnndi~ lIetinntil şi d.enumirea " ", ... i nnlitit> , ~ 

4.1 .. 

5, Contrade, inclusiv cele de asistenţă juridică, Mnlilli!!~nt~ juridică, consultanţă şi ' civile, . obfiilute od~8ate 
In de.ruJare jn timpul exercitării funcţiilor, mandate19f sau demnităţilor publice finanţate'de la bugetul de 
stat, local r (lin fonduri externe o'ri Încheiate .cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
~ ,,. ~ ,ma~ -" .1. ' . ' , lr.> , IIUIU .. llllllllUTllaT. 
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Jnstitu1ia Procedura prin 
Data Valoarea 6.1 Beneficiarul de contract: mnnele, con1Ia::tan1ă: careafost TIpul 

încheierii 
Durata 

tota1ăa 
JEllumeleldenumireaşi 00re;a denurnilmşi încredintat coo1n:du1ui 

contrnctu1ui 
contractului 

cootmctu1ui 00re;a contractul 
Trtular ............... 
Nu este cazul. 

SoV~e ............... 

RWede gtalul Il) ale titu1arului 
............ 

Societăti ronen:ialeIPeJ:Kenăfizică 
autori2ată' Amatii fBmi1ia1d Cabinete 
in:lividuale, cabirete~ melăli 
civile pofesionale &IU metăti civile 
poresionale cun1spunJere 1imi1ată care 
~JlO&iadeavocatf~ 
reguvemamenta1e'FUIXJaţiiI ~) 

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, 

soţuUsoţia 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 

22.05.2020 
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Declaraţia semnată În original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica TImişoara 


