
Â. ~~ ( O~. A,o . ~'0~O DECLARAŢIE DE AVERE 
Subsemnatul _ALBULESCU T. CLAUDIU - TIBERIU_ ,având funcţia 
de _Director departament la _Departamentul de Relaţii Internaţionale ___ _ 

CNP , domiciliul Timişoara, Str. 

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. 

* 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. 

Timişoara, : 
J 

1 2010 74 1/2 
vânzare -
cumpărare 

ALBULESCU 
Claudiu - Tiberiu 
ALBULESCU 
Mirela 

* 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. 

TT "0 •• _ •• _: __ L!I_ 
.L .... ..LIUU.U.l.l JJ.J.VUII'I;; 

1. Aq~v;-i:lku;~/nuiuiurisme, tractoare, maşini agricole. salu!,,,,; i~!!!!!!": ;:: ;;!~~ îiiijioace ăe transport 
care sunt ~11::,!!~e !::~;;~.ku;; .. ii, potrivit legii 

, ,...-~ . ,i - . ~"': . - , -

":~atDtâ-
!. ~ ..... " 

Autoturism PEUGEOT 1 2003 vânzare - cumpărare 
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Autoturism CITROEN 1 2015 vânzare - cumpărare 

Remorcă PONGRATZ 1 2013 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 
însu mată 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. 

; , ' 

~sctiere nmaFâ 
_ . ..t~ " o. 

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

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. 

JP$W.tla';~',4J1!illlşt~~·' 
. '::··."'·şl a~3 at_~iă ... '; 

BRD, Sucursala Timişoara 

BRD, Sucursala Timişoara 

BRD, Sucursala Timişoara 

BRD, Sucursala Timişoara 

DDn "' •. _ .... __ 1_ 'T" .•• 

I..I.J.J.'-'-', ~ uu Ul",ua .1 Ulll:;>Ui:ll<l 

IRRn ~ .. ~ .. ___ L ..... • '. __ , ~ __ ,.u",ua 111111:;>oara 

BRD, Ag. Eminescu Timişoara 

BRD, Sucursala Timişoara 

BRD, Sucursala Timişoara 

1 

1 

1 

1 

I 
2 

1 

2 

1 

RON 2010 

EUR 2010 

EUR 2012 

RON 2016 

D5D LUD . 
I I 

USD 2016 

RON 2010 

RON 2014 

RON 2016 

2 

10925,21 

79,35 

89495,81 

2754,23 

- -- -- -

3085,58 

11 275,21 

11 746,07 

33367,43 



BRD, Sucursala Timişoara 1 2020 27691,08 

*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 . 

. ~.~i~eJlf·fi'I~~ei~~~e.~ .fÎl ~~e,~rso~;I" e$t:e 1.TI , 1i1~' .' .~~~ .. de Q1~ril 
actIonar.sau ;isoelat/be~~~ar d~ imp!ilImlt · . P . '. ee" ~. patljeipare 

*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 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. 

ereditsr 
' .. , ' .{ •• "0-0 . ' 

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* 

-
c::,m: ",. ~ ---- .. ....., , -~~rut:miii'i -~~~ . I~ 

~ "fllrUI anO:aJ ~ • _ _ , ...... ~ ... ~------ _ ~Î - - - ----I ..,..; ... " .... ~.uLllL ,,"UllW l uaDlere, adresa 2cnerator de venit Încasat 

1.1. Titular 

- '" '" 

1.2. Soţ/soţie 

- '" -
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul! 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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. , .. - ' . 
, " ,Sp~wn~! ' . '" ,S@i"vtcil!i pr.es"IObi~iUl" jY~"it\tl,:lnual\ C~ $ 't~a~t 'v,ell'«Jf " .';l. '" r '::f'iţ • 

;. . ~ .. mei' 'adresa' " y' 
v' .~.\ ';'"'1 ' .t' - . · ;~:t·" - "~'~ . • '~' '.~ : ' .. ~ , - '. ' 

'., ~ ' . .r" -~~ ", , . ~, .... . .- Jm . (\ , _.." , . : ,'; , ,·::l.ene.Jtrd~ ·, ~uit~ :'. ,: ....... ~ .. · ~qt . 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Activităţi didactice, de 

Universitatea Politehnica 
cercetare şi administrative 

ALBULESCU Claudiu - Tiberiu Timişoara, Timişoara, 
(salariu de bază, gradaţie, 

172781 
plata cu ora, contracte 

cercetare şi instituţionale, 
tichete cadou) 

1.2. Soţ/soţie 

Derulare proceduri achiziţii 
SC Aquatim SA, Timişoara, Str. (salariu de bază, prime, 

29937 
tichete de masă, tichete 

ALBULESCU Mirela 
cadou) 

AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 
Indemnizaţie creştere copil 17490 , 

AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 
Stimulent de inserţie 3315 

1.3. Copii 

ALBULESCU Diana 
AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 

Alocaţie de stat 1536 

ALBULESCU Vlad 
AJPIS Timiş, Timişoara, Str. 

Alocaţie de stat 2600 

1. Venituri din activită/i independente 

2.1. Titular 

IF Albulescu Viorica, 
Membru asociat 

ALBULFSCTJ CI::mciiIJ - Tihp.rill Turl 00,1 ___ o 

~ /.F'T I 

I 1 I 
!~ ...... ~~:~~...a;:;"~ .7.:;";,;.; ~~:: 

I I Hllnpt10?!'~ 

'2.'2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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4. Venituri din investitii 

4.l. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

J Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6 . . Venituri din activităti agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

·7. Venituri din premii şi din j{)curi de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

ALBULESCU Claudiu - Tiberiu UEFISCDI, Bucureşti 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Premierea rezultatelor 
cercetării - PRECISI 2019 

1860 

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

Data completării 

... 07.10.2020 ... 
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D~c1ar.aţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universitătii 

Politehnica Timişoara . 



A5t I~~.A\) ; ~Q?-..o DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul _ALBULESCU T. CLAUDIU - TIBERIU_ , având funcţia 
de _Director departament la _Departamentul de Relaţii Internaţionale _ _ _ 

CNP ,domiciliul Timişoara, 

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

l~,As~)at s.lÎuaţfion~r ta s~.~.i \~me.~I~~ cb~p~n.'j~~iCtii~ :~~tiq\ifl'e;;, j.ştÎ~1pde,~eJI4 ,;glilPud' id~ 
JltereseC~'nOmj~; l>~m..;şhn~br~ma~clAtfi.. 'fund~J!hatialt~ utiâni~tiJ li~gul~dlaiUel\ta1,: . :: : . .t ' ;L , 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. IF Albulescu Viorica, 
Jud. Hunedoara 

Calitatea deţinută 

Membru asociat 

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

30% 

:l. 'Q.UMlB ,de '.~mllrtfiii ' :~JiI~Je~d'e iţout1Jte~~\3dridrî'~,.ţeltl ':~d~lifil·hle'.şqţie~Jilf:lt ,ionîiJ1cf_~,j.I.' 
~r~_~siu..~e;~. ~.Parm~~~~j"~)llţ,jl~j"l8!~~iigtitW"lo~1Îe,~~ediţ, i~ ;~~~~or~4t fAţe~~ : 
,~IÎlÎj;'.'· ••• ţliltit , •• ,t'",n4~fiil()r·_i· ijJe' ._r'8'r!a:nuatilnelttiv,~melibl,,;, : ~ .. ~' : :. ~ . " " , 

Unitatea 
V aloarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1. . .. .. 

3.1. International Network for Economic Research (INFER) 
3.2. Eurasia Business and Economics Society(EBES) 
3.3. Societatea Academică de Management din România (SAMRO) 

l&. f alit,atea de membru in organele de 'co~~ucefe ~dminiştrare ~i control, retrib~ite sau nere4'ib~îte., 
dednute în cai:lruJ pamdeLor _politice funcţia detinută ,şi denumirea paJ1\duluÎ p'olitic " "~ - . 
4.L.. ... . 

5. ,qoRtraele, ~elusjv cele de asistenta l .. ri~" ,CQ~luintl î~ridk~, ·eortS.nfÎŞi"eivil~ qbţi.ite ~ri 'a,ftate, 
;10 ,derUlar~, ia ti~pul ,e~erdtirii fu*tîiJor; mandatelor smldem~ltă.fil9r pllblice ~Jitte de: >,,&rug~ftd' , de., 
Stat, lOOal ~i din fondgri ".xtetneodineheiate cu ' sOcietă}locqnrerdate ' eu~pi"l ;de 'stat s .. ~ \lnli)"st#ttJl eSte' 

, acţjomtrma,jo,rltar/.(tritar; . " , , ' 
5.1Bmeficiaruldecon1J:al:ntrnele, 1 Jn&ituţja l Procerlumjl"Îl} 1 TIPJ! 1 Data I Durnta I Va100rea 
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prenumeleldenumirea şi adresa cootroctan1ă: careafust contractului încheierii contndului tomlăa 

denumirea şi încnrlinţat cootIa::tului controctulUi 
ocIresa contractul 

Titular .... ........... 

SoţIsoţie ............... 

Rude de gmdul II) ale titularului 
............ 

Societăţi comerciale'Petroallă fizică 

autorizată/ Nociaţii fumiliale/ Cabinete 
individualt; cabinete a<OOate, metăţi 
civile profesionale sau societăti civile 
profesiona1ecu~limitatăcare 
~ţrofesiadeavocatl~ 
neguvemamentale'FundaţiiI Mriatii2) 

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 p~ 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 

..... 07.10.2020 ....... 

2 

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

Politehnica Timişoara 


