
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Sub semnata, Palea Adina Ramona , având functia 
de Director Dep Comunicare şi Imagine la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul Dumbrăviţa, ~ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, 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 Categoria* Anul 
(lobândirii 

Dumbravita 3 2007 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

638mp 1 

Modul de Titularull ) 
dob~ndire 

Cumparare Ciprian Palea 

, 

* 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 saU ZOJla Categoria~ , '. Anul . Suprafata 
Cota- Modtjlde TitnlaruJl) 

dobhdirii parte dobi ... dire 
Dumbravita 2 2014 220mp 1/2 constructie Ciprian Palea 

Adina Palea 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
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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 buciti Anul de fabricaţie Modul de dobindire 

Autoturism Ford Mondeo 1 2013 Cumparare 

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 dobânditii Valoarea estimată 

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

N"tuq bunului Data Persoana Către care s .. a· Forma Valoarea 
tnstrăinat tnsţriinării instrăin.at Înstrăinării 

IV. Active financiare 
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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 . 

Institutia care administrează npu)* Vahţta Deschis În anul Soldlvaloarela zi 
şi adresa acesteia 

*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 titbilsocletatea in care penoana este 
TipUl* 

Număr detitluril ValoarC8 totii!, la zi 
ac~nar sau ~eiatJbelleficiar de inlprumut cC)ta de parti,d pare 

*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 financiare acumulate în străinătate. 

i 

Creditor Contractat În anul ScadentJa Valoare 

BRD-SG Timisoara 2007 2037 24000 Euro 

BRD-SG Timisoara 2014 2044 40000 Euro 

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 ~enltu) Sursa venltului: .Semelul prestatlObiectuJ VeDitui anual 
numele, adresa generatqr de veait ÎDeasllt . 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea. 
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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 rlScal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitUlui: Serviciul prestatlObieetul Venitul anual 
numele, a~res~ gţneraţor de venit ÎDca~at 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular UPT Salarii 20624 

Agentia Judeteana de Plati si 
Alocatii 27400 

Inspectie Sociala 
1.2. Soţ/soţie Everseen Salarii 126000 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. VenilUri din activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Servietul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa generator de venit lnţ8Sat 

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 

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 

20.05.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Palea Adina Ramona , având functia Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director DCI la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP ,domiciliul Dumbrăviţa, ~ 

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

1. Asqciat sau actionar la: societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, instituţii deeredit, grupuri de 
intţ .. es~onolJlic, precum ~ştme.mbru 1Q aSQCÎatii. f.\lncJatit ~au ~Iţe or2aniz3.tii nC2uvemame,nt;tle; 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

- denumirea şi adresa -

1.1 .. ... . 

2. Calitatea de membru in organele ~de conducere, administrare ' şi control ale societltilor comerciale, ale 
regiilor auto:nome,ale companillorlsocietăplor nationale, ale instituPilor de credit, ale grupurilor de interes 
economie, ale ~ocjafiilor sau·(undajiUor ori aI~ altor or2anlzatii DC2uve",amentale: 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

Unitatea Valoarea beneficiilor 

2.1. . .... 

3. Calitatea dţ membru in eadrpl ftS{),ejatiiior profesiollale şi/sau sin(lic_e 
3.1. Membru SLUPT 
3.2. Membru ECREA 

4. Calitatea de membru in organele de cOBducere, administrare şi control,reiribuite sau netetribuite, I 

detiQ~te În cadrul partid~lor W6tice, functia detinută şi de.numirea particJuluj politic 
4.1 ..... . 

S. ţ.ontra~, ,inClusiv cele de asistenţă Juridică, oonsultau;tă juridid, "eo)lsultanţi. şi civile, 9btinuteoriât1ate 
in denilat~ in timpul exereitirii funcţiilor, . mandatelor sa1l'deDlnităţilqr pubHce finanţate ,de la bug~l de: 
stat, 'loCal fi din fonduri~xterne ori incheiate cu 'societăţi cQD)erciale eu eapital de stat sau unde sUttul este 
.acfionar ltlaloritar/mÎQoritar: 
5.1 Bmeficiarul de crntla:t numele, 
~denumirea şi a:Jresa I Pro;eduraprin I TpIl 

care a fOst cootra::tuIui 

1 

Valoorea 
totală a 



denumirea şi fmaiintat contrnctului cooIla:tului 
oc1resa cootm::tu1 

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

SoţIS(ţie .......... . . _. 

Rude de gradul Il) aletitu1arului 
............ 

Societăţi comerciaIefPer.mnăfizică 

autori.2atăI A9Jciatii fumilialef Cabiooe 
individualt; cabiIx'te~ 9Xietăţi 
civileprofffiionale sau metăţi civile 
profesiooale cu Iă<lpundere limi1atăcare 
desJăşooIăpufesia de avocati ~ 
~! ,la! Fundal.iil Acn-~ 

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 Ia care decIarantul 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 

20.05.2020 
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Declaratia semnată în original se afla la 
Directi~ Resurse Umane a Universităţii 

. Politehnica Timişoara 


