
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubseBlBfttBlISubsemnata, 
de Şef birou 

Sîrbu Roxana - Mihaela , având funcţia 
la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul Timiş 

cunoscând prevederile arte 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 ZODa Categoria * Anul 
dQllândirii S .. pnd'ata 

Cota-
part~ 

Modul de Titularul1) 
d()b.U(fir~ 

, 

Y2 Roxana Sîrbu 
Moşniţa Veche 3 2015 687m2 100% CVC Y2 Alin Sîrbu 

(soţ) 

* 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. 

Adresa s'a ll zona Cat~oria* 
Anul hc . 1', 

Cota,;: Modul de '1''- "'W .12\ 
~ ... _.:.. . .... 1·I~UU~iil.liil~ 

- pilO-"î J.WDAllUlre-r:=............ '-1 -- ,. ,< 

I Moşniţa Veche I ! 
130m2 Y2 Roxana Sîrbu 

2 2015 100% CVC 
Y2 Alin Sîrbu 

Holboca Jeniţa Oarză 

2 2005 70m2 100% Donaţie Roxana Sîrbu 
(Oarză) 
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Alexandru Oarză 

. * Categonile 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 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricatie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda 1 2002 CVC 

Autoturism Toyota 1 2018 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. 

Dese~stuna.-l Anuldobln~ ValDarea estimată 

-

I 
I 

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

Natura bunului Fmma Valo.rea 
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iBstrăinat instrăiniÎrii instriinat înstriinării 

-

IV. Active financiare 

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

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

Instimpa care admiRjstreazi 
Tipul" Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

şj.dr~ a~ 

*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 . 

Emitent tiiluJso,ei~ateain eare persoana este 
Tipul* Numir d~ titlurlJ Valoarea totală la zi 

3-etiona" 'S4lu8SQciatibenefidJf deimp ..... ~t ~pm de p~rtiejp~re 

. 
I I 

*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. 
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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 fmanciare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat in anul Seadentla Valoare 

INGBANK 2015 2045 247.500 LEI 

Raiffeisen Bank 2012 2034 100.748,5 LEI 

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 venituhti: Serviciul prestatlObieetul Venitul anual 
nl.llllele, adresa ~enera.t(Jr cJe v!mit m~!lt 

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 alll-lea. 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul rlScal, cu modificările şi completările ulterioare) 

- -- - ~ 
l'lU lA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

CiRe a realizat 'Venitul 
Suna venitulUi: lservieiul pFeStatlOhiectul l VeBituÎ1lI1uai 
D1P.»ele~ adr4'S~ gf[!ner3ttw de.vepiţ Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular UPT, Timişoara, J Secretar SS / Contract de 1 37.906 
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2 muncă 

UEFISCDI, : 
Asistent cercetare / Proiect 

- - EIP-MACRO, Code: PN-
6.816 - , 

III-P1-1.1-TE-2016-0142 -
Bucureşti 

Contract de muncă 
MFE, . Asistent manager / Proiect ~ - ...... -. 

- - - . - POCU- AVEA, ID 123900, 4.473 

, Bucureşti 
Contract de muncă 

-
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

Indemnizaţie creştere copil 7.800 
şi Inspecţie Socială Timiş 

ISIM / Timişoara, -. Director general - CS 1 / 
1.2. SoVsoţie 141.574 

Contract de muncă 
ISIM / Timişoara, 

.. 
Preşedinte CA ISIM / 

21.768 
Indemnizatie 

Primăria Timişoara, . 
Consilier Local / _. 

12.045 
Timisoara 

Indemnizaţie 

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

cercetării. colaborare / Prestare de 
3.528 

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

secundar sp ecialist 

1.3. Copii 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

Alocaţie copil 1.652 
şi Inspecţie Socială Timiş 

2. Venituri 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 investiţii 

4.1 . Tlfnl:lr I ! I 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a nalizaf venitul 
Sursa venitului: Servi~iul prestatJobieetul Venitul anual 
NJlQle.~ ·atlr_ gen,~ratqr <l,ţ ven.it inc;~~t 

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, - - Expert-Evaluator proiecte 
8.2. Soţ/soţie de cercetare / Contract de 157 

Bucureşti colaborare 
ANAF, 

, Recuperare taxă auto şi 
Timişoara, : dobândă aferentă 

4.429 

UEFISCDI, 
Proiecte PN3 P 1 1 1 -

9.300 
Bucureşti 

BREVETE 

8.3. Copii 

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

Data completării 

.... ~. q:r.~ 1. 9.'.rl.9I).O' .•.... 
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Declaraţia semnată în original se a~~ l.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţl1 

roîil~i:mi~C1 "iillLi~U<lla 

- --- ------



8ubsemBatullSubsemnata, 
de Şef birou 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Sîrbu Roxana Mihaela , având funcţia 
la Universitatea Politehnica Timişoara 

, domiciliul jud. 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 dl 
mţţr~ ~cono~i~ preţlglJ, şi ._brll bl asoţiaţj4 c.ncJ~ţii ~_u 31tţ orga~jzatii Jl~gu~vem.illllţu..talţ; 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

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

- denumirea şi adresa -

-' 

1. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare fi control ale societătilor eomerciale, all 
regiilor autonome, ale eompaniilorlsoeietifilor nationale, ale instituţiilnr de er.edit, ale grupurilor de interel 
~o .. omt~ ale ,ş:Qciatijl~rj;sau fund. tillor ,ori. _lţ6l' or 2anîzatil nţ2Uve~meD~: 

Unitatea I 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.- -

3.-
1 

4. caUtatea de membru in organele de conduce", .... inisfrare ,i eontrol, retribuite sau neretribtJi-. 
detin,~ ta q"" pamdţlor politice, fg,Jlcti. detin,"ă ,şi. ~nw.oJr:~ 'parti,htlui poli.ţi~ 
4.- _ 

~ ri ' • ti~ " ;::"'''''':''4- ~w:I'~';:; a "in -'" . -. • ,. ... :.;' .... ,. ~.~ ~.:::::":"- ~~ ......... ~ .. .....-.;.. ~' ~.!.::l r ..,. --.... --... r,.-... • ..... ,.,. ... -- ........... _--,,. ...... -!!'~ "'!'..P~,~ ,11IJ'A'SUWiI .. I;;VJmUU"'~ ~ ._~ ~ -:....::: 

W UI:CWalFe în timpUl exerdtării func1iil~r, mandatelor sau demnităţilor pablicefiilantate de la bugetul de 
stat, local şimn fonduri externe' onmcheiateCl1 societăti comerciale CU capital" de stat sau unde st~tuI este 
ac . oJlar:)lUl • oritar/JO.inoritar:· 
5.1 Beneficiarul de oon1lcd: numele, 

l.ln'Yde'denumirea . 00resa 
ProcOOum JXin 

care a fost 

1 

Durata 
contractului 

Valoorea 
totală a 



denumirea şi încredintat con1:La1ului cootra:tulu 
00resa COIl1J:(dul 

TItular .. ........ ..... 

SOVootie ............... 

- '. 

RWe de gmdulI1) ale titu1arului 
............. 

~ - ~-,. 

Societăţi comercialelPenmlăfizică 

autorizatăI AsJciaţii fumilia1eI Cabirete 
iIXlividuale, cabirete~ melăţi 
civileJXOftSona1e ~mdăţi civile -- .. 
JXOresiomle curăspJrrlere limitată care 
~JXOfesiadeCWOCJJt/Qgani2atii 
negtI\<Ul elFuOOatii',A · . -2)-

1) Prin rude de gradul! 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 

... QT.~.I.Q:.#.9.rl.9. ......... . 
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Declaraţia semnată 'in orieinal se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


