
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnata, MUNTEAN CORNELIA-VERONICA ,având funcţia 
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de 

de Prodecan la Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 

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. 

Adresa sau zona Categorla* 
ABul 

dob."dirli 
Saprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de Titularul·) 
dob~ndire 

-

* 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 Ă'nnl . I ,.. 
. Adre.s.!l .. "' .. _A 

,.. 
SUI" ' co.:-r :.... - ... -

.... _~-

"l.ltura(lwzŢ-
r= - ---.1; -, _v~..-.. un fi T patie dobândiR 
I lmlsoara. 

1 2004 37 m2 100 % 
Vânzare- Muntean Cornelia-
Cumpărare Veronica 
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* 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. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nt. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

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 sumară Anul do1Jândirii Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fipl'!I!"~7 ~! ~!!::!!::-! !~vti!.; '; .. ~Î!;;in:.li .. il! 
._I..&.!~ __ 1 _ ........ 
_ .......... _._ ..L 4I!I i.U.J..i 

Natura bunului ·.Data Persoan~ .către care s-a Forma 
V~lloarea 

Înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării 
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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. 

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia 

BRD-GSG 
. - - , 

1 Lei 2004 4616,83 
- -. 

BRD-GSG. 
1 Lei 2008 266013,94 

.' , Ijucureşti 

ING Bank Romania , 
1 Lei 2008 2033,54 l , 

( , Bucureşti 

ING Bank Romania 
1 Lei 2008 8571,56 

( Bucureşti 

ING Bank Romania 
, 3 Lei 2017 19974,14 

( . ~ucureşti 
Allianz-Tiriac Pensii Private (pensie 
obligatorie pilon II), 

3 Lei 2008 44153,11 : 

*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 anuluijiscal 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 titlu/societatea în care persoana este 
ac 'onar sau.asociatlbeneficiar de Îni rumut 

Tipul* 
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*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. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

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 venitului: Serviciul prestatlObiectuI Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

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! şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an !iscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 
Universitatea Politehnica Timisoara 

Activităţi didactice si de 1.1. Titular 86316 
Timişoara 

cercetare 

1.2. Soţ/soţie 

1.3 . Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunuri/or 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
I . 

~ . ~ . . 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciulprestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa generator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri 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 declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

02.10.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, MUNTEAN CORNELlA-VERONICA , având functia 
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de 

de Prodecan la Chimie Industriala şi Ingineria Mediului 

CNP 2671123203155 ,domiciliul Calea Şagului nr. 83, Bloc 9, Scara A, Ap. 21, Timişoara 

cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Aso.dat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăti naţionale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, prţCUm şi membru in aşocia:fii. fllDdatii sau alte or~ani:zatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denwnirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

2. Calitatea de membru In organele de ,conduoere., administrare ŞI control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale eompaniilor/s®ietiţilornationale, ale institttţiUor de credit, ale gmpun1.,r de interes 
economic, ale asociatlilor sau fund,a tiilur ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru tn eadrul asoohl"ţiUor profesioaa1e Ş;ilsau sindieafe 
3.1. Societatea Română de Chimie, SChR 
3.2. Societatea de Inginerie Chimică din România 
3.3. Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoara 

4.Calttatea de membru ill QEganele de coDt'lueere:, .admmi$trare, şi eontJ!Ol, retribuite sau aeretribuite. 
deţinute in qmrul !!~rtidel()r l!-oJitice, funcfia dejitw~ şi ele.llRaH-ea pa,rtUluhti poUtÎţ 
4.1 ...... 

5. Contracte; inclusiv ce e de .asistentă juridicA, consultanţă juridică, consultantă şjeivile~ obţinute od aBate 
în derulare în timpul e:xercitării fUDctiilor,ma'lldatelor sau demnitătilor publice finanţate de la bJlgetulde 
sta.t, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau un~e statul este 
ae ion,ar ma "oritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul decontroct rnnnele, 
prerrumele'denumirea ~ adresa 

Institutia 
cootnUantă: 

denumirea şi 

Prtxx:dum prin 
care a rost 
încredinţat 

1 

Tipul 
contra.1ului 

Data Valoarea 
totaIăa 

cooJrnctului 

, 



adresa contmctul 
Titular Universitatea Politehnica Ministerul Proiect de 
Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 2, Dezvoltării 

~ 300006-Timişoara Regionale şi Trnnsfionta 
Administraţiei 

lieră 152864,25 
Muntean Comelia-Veronica Publice, Bv. Competiţie 

România-
12.06.2019 18 luni 

Euro 
Director de proiect Libertăţii nr. SerlJia 

17, Sector 5, 
RORS-308 

Bucureşti NEIMIN 

Soţ!so~e ............... 

Rude de grndu1 Il) ale titu1aru1ui 
............ 

Societăţi comercialeiPeIIDIDăfizică 

autorizatăI Asociaţii fumilialel Olbinete 
iIXlividuale, cabinete asociak; societăţi 
civile profesionale sausocietăţi civile 
profesionale cuzăspun.:1ere limi1atăcare 
~profesiadeavocat'~ 

. !lebJUVemaI11e111alei Fundaţii! A ~~;2) 
.~~ 

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 

02.10.2020 
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Declaratia semnată în original se afla la 
Direcţi~ Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


