
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnata, FILIPESCU Hannelore-Elfride, având funcţia de Sef Birou Erasmus la Universitatea 
Politehnica Timisoara, CNP domiciliul: Timisoara, 1 

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. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categ9ria;* 
Anul 

dobândirii 

Chisoda 3 2012 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

598 1/2 

Modul de Titnlarul1) 
dobândire 

Filipescu 

Cumparare 
Hannelore 
Filipescu 
Octavian 

* Categoriile indicate sunt: (l) 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 sau zona Ca'tegoria* Anul 
Şup~afaţa 

Cota- Modul <le. . Ti'ttdaruI2) 
dobâ,eJirii parte dobândire 

Chisoda Filipescu 

2 2014 214 1/2 Constructie 
Hannelore 
Filipescll 
Octavian 

Timisoara 
I 2013 60 111 Mostenire 

Filipescu 
Octavian 

* Categoriile mdicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţti 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 



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura M.arca Nr. de bucăţi ,Anul de fabricaţi~ Modul de aOQândire 

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. 

Descriere s;umară Anul dobândirii Vah>area estimată , " 

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

Natura bunului )laţa Persoanacătr~care s-a Forma 
~ 

înştril,inat . înşţrăinăvii însttăipat· înstrăină·rii 
Va'loarea 

Autoturism 2019 se. Sest Trans Forever TM 
Vanzare 30000 lei 

SRL 

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. 
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Instituţia careadmiJ,listrează 
Tipld* V~luta Deschis in anul Sold/valoare la zi 

şi ~dresa acesteia 

Raiffeisen Bank Card Credit Lei 30000 Lei 

*Categoriile indicate sunt: (J) 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 participări le în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în (!are perSQafi~ este Tipul* Număr de titluri! 
Valoare.a t()t~Iă l~ ii 

actionar sau asochitlbeneficiar de ÎQ.1. pruomt . cota de particip_are 
Serban Doris imprumut 47000 Euro 

*Categoriile indicate sunt: (J) 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 
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NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

" Creditor Contr.actat in anul Scadent la Valoare 
~ , 

BRD 2013 2033 40000 Euro 

Raiffeisen Bank 2020 2025 101115 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* 

Cinearea:UZaf v:.enitui 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

, 'Snrs~ v:eili'tuhil: 
n~:m~l~, ~ad.n~sa 

S.ervlciul ,p:resţatlObiectul, 
generator'de ;'c,mU 

yecR1tul1J;nual 
, ,iuc.âsat 

*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
lea 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

" " ,Sursa venitului: ,Serviciu,l' prestatiObiectul ' Vennill anual 
Cine atealiiat venitul 

num~Je, a~resa geÎierator de venit' ' incasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Filipescu Hannelore-Elfride Universitatea Politehnica Salariu functie de baza si 
107911 lei Timisoara contracte 
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1 .2. Soţ/soţie 

Filipescu Octavian-Ovidiu SC Deltatel SRL Salariu 35679 lei 

Filipescu Octavian-Ovidiu SC Best Trans Forever TM Salariu 1922 lei 

1.3. Copii 

Filipescu Carla Agentia Judeteana pt. Prestatii Alocatie 1536 lei 

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 investirii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5. \. Titular 

5.2 . Soţ/soţie 

6. Venituri din activitări agricole " 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat v.enitu) Sursa v:enitului: Serviciul prestatia blecttil . 'venulIlanual 
Nume, adre~a ~enerator Ue .venit 'incasat 

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 
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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 

9~ , OV' Jalo .... 0...1 
•••••••••• • ••••••••••• 
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Declaratia semnată în original se afla la 
Directi~ Resurse Umane a Universităţii 

. Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, FILIPESCU Hannelore-Elfride, având funcţia de Sef Birou Erasmus la Universitatea 
Politehnica Timisoara, CNP . domiciliul: Timisoara, i , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la sO(:ie .. ţi .comerciale, companiilsocietăţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economiţ,jlreCl.lm ~imembruÎn' 'asociatii, funcjaţii sau alte organizapineguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

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

- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

2~ Calitatea de membru ia o.,ganeÎe de conducere, administrare fi control ale societÎţUoroomerciale, ale 
regiilor autODom~ alecompaniilorlsocietăli1or naţional~ ale instituţiilor de credit, ale grupurilor deiDteres 
~ollliţ, ale asrn;iatiilor lIau fundatiilqr 9ri ale altor 91'28niz.a,ţii D~uvernameDtale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 

3."<:~a:litatea de me .. bruin ţadrui aşociati~r p"ofesioDa~ şi.i~sindieale 
3.1 ..... . 

4. C~tatea de menrbru in orgaDele de conducere, ad'ministJ'are 'şi coDtrol, retribuite sau neretrib.ite, 
.ti~ufe in ·qdnd parti~elor p(jnti~ ru~~ detina" _şi denuIQirea partidlllai poli.i~ 
4.1. ..... 

s.c&ntracte, inclll~iv ceie de asistentă Juridică, C'oD$ultailt" juridică, consultanţă şi civUţ, obţinute ori aOate 
tu derulare in timpul exerCitirii funqiilor, mandatelor sa .. delDllităfiI()rpubn~ finantate de la bugetul de 
stat, ~oeal ş_din fonduri externe QrHncheiatec\i societăţi c01l)erciale cuc.apital de stat sau unde. statul este 
_liqnar 'Jnajoritar/mlDoritat: 

5.1 Beneficiarul de ccmact: nl.lll1cle, 
prenumeleldenl1ll1irea şi adresa 

Institutia Pttnrlna pin Data Valoorea 
controctantă: care a f<N Tqu1 ~_L"':eru·· [)urata ....... lx 

denumirea şi îocrOOÎlţIt controctu1ui ~~ cootrnctului =ui 
adresa cootroctul 
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TItular ....... ........ 

SoţIscţie ............... 

Rude de grndulll) ale titularului 
............ 

Societăţi comerciale' Pmnmă fizică 
autorizatăI kociaţii frmiliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale ~ societăţi civile 
protesionaleru tfupuOOere limitatăcare 
des1ăşooră protesiade avocat! Otymizaţii 
~e'Fundatiii ~j2) 

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. 

21.05.2020 

Semnăt'Go \ 
. tă în original se afla l~ 

Declaraţia semnaU e a Universităţn 
. cţ' a Resurse man 

Dire ,1 politehnica Timişoara \ 

Data completării 
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