
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 
de Prodecan 

RAŢIU SORIN-AUREL ,având funcpa 
la UPTlFacultatea de Inginerie Hunedoara 

CNP , domiciliul , Deva, Jud. Hunedoara 

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. 

L Bunuri imobile 

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

* 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. 

~ I I I -
I I 

1· H~C~ua.nl, 1 2009 49,32m2 1/1 
vânzare-

Raţiu Sorln-Aurel 
Uud. Hunedoara 

cumpărare 

~ - -
- , Jud. 1 2010 66,00 mZ 1/2 moştenire ~ Raţiu Dorina , 

Hunedoara 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/d 
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, şa)upe, iahturi şi alte mijloace de transpor 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism MI Renault 1 2017 vânzare-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. 



ID. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate Î 

ultimele 12 luni 
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IV. Active fmanciare 

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. 

*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 piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2, 
acJiuni sau părJi sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p' 
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 alt. 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate în străinătate . 

• ,0, 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată 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, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

t;qI&:an .. m ... 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 



1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile 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 fiscal încheia 
(potrivit art. 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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1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

UPT /Facultatea de Inginerie 
RAŢIU SORIN-AUREL Hunedoara, . _ 

_ Hunedoara, jud. HD 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
\4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

Prodecan Facultatea de 
Inginerie Hunedoara 

79097RON 



5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte gurse 

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 

01.10.2020 

Declaraţia sem tă ~ . 
Directia R na In onginal se afla la 

. p ~~urshe .Umane a Universităţii 
o tte mca Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 
de Prodecan 

RAŢIU SORIN-AUREL, având funcţia 
la UPT I Facultatea de Inginerie Hunedoara, 

CNP 1690626201039, domiciliul Str. M. Eminescu, BI. 1, sc.l, ap.lO, Deva, jud. lID, 

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 interes economic, precum_şi membru in asociatii, fundat!! sau alte o~anizapi neg1!vemamentale: 

Valoarea 

Unitatea 
Nr. de părţi totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni şi/sau a 
acţiunilor 

1.1. Nu e cazul 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu e cazul 

3. Calitatea de membru in eadrul asocia@or ~rofesionale j i/sau sindicale 
3.1. Preşedinte AGIR, Sucursala Hunedoara 
3.2. Membru cotizant SIAR 
3.3. Membru cotizant sindicat ALMA MA TER 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1. Nu e cazul 

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 finantate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri exteme ori mcheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau 
unde ~tatul este acţionar ma· oritar/minoritar: 

I 



Jnstitu1ia Pnnrluta pin 
Va100re 

D:lta ato1ală 
5.1 Beneficiarul reoontrnd: ~ c:m1ra1antă: careaIDt TtpJl 

îtrmerii 
Durnta 

p:trumeleI<blumireaşia:Jrea Wrumireaşi îocredintat cooIIa::Iului contra::tului 
a 

contIa':tului COI1l1ai 
a:Jrea cootJalul ului 

TItular ....... ..... _ 

SoiIsotie .. " ....... '-' 

RWe de gmjul I I) aletituJarului 
........ , ... 

Sociemti comercia1e/PeBxnn:fizică 
auto.ri2aIă' ~fumiliale' Cabin:te 
irdvidw1e,cabirrte~ mdă!i 
civileJXOfusi<m1eSID~ civile 
rroresiomlecu~Jimi1ajăcare 
~puimadeavocatl~ 
negtn 'Furrl:JtiiI A ' ~.J:lJ 11J,;;ilWl&' • ~-,... 

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

Data completării 

01.10.2020 

D~c1a~aţia semnată În original se afla la 
DIrecţIa Resurse Umane a Universitătii 

Politehnica Timişoara . 


