
Subsemnatul/Subsemnata, 
de DECAN 

CNP 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

STOICA Virgil , având funcţia 
la FACULTATEADEMECANICĂ 

, 
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 Categeria* Anul 
oobândirii 

Sag, DJ593 
Extravilan, curti 

2004 
constructii 

Sag, DJ593 
Extravilan, 

2004 
arabil 

Suprafata · 
Cot3-
parte 

1007 1/1 

1812 1/1 

Modul de Titularul!) 
dobândire 

cumparare Stoica Virgil 

cumparare Stoica Virgil 

* 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 zona eri'" .Anul Suprafa&~. 
Cota- Modul .de Titularul2) atego a dnh&ndiaiii ~ ... .. " .... 

. - - -- -~~ - - -, 
rTimisoara, - 1 ! I 

1 1996 30.35 mp 1/1 Cumpărare Stoica Virgil 

Sag, DJ593 km12-200 Anexa 
exploatatie 2010 60mp 1/1 Construire Stoica Virgil 
agricola P 

Sag, DJ593 km12-200 Cladire 2010 152 mp (la 1/1 Construire Stoica Virgil 
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P+Mpentru sol) 
cazare SI 

supravegher 
e 

.. .. * CategorIIle mdlcate 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. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura i area Nr. de budţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda 1 1978 mostenire 

Autoturism Dacia 1 2020 cumparare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, 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. 

Oescriere sumil ră Anul dobindirii Valoarea estimati 

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

Natura bURQlui Data PersoaDa eătre eare s-a Ferma 
Valoarea instriinat iastriiBirii 1nsfriinat ioslriiri rii 

I I I I I I I 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, 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 care administrează Tlpul* Valuta DeschiJ in anul Seld/valoare ta zi 
şi adresa acesteia 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii 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. 

Emltţnt titlulsoeietatea in care pen_ana este 
Tipul* 

NWIlăr de titluri! 
Valoarea tDtali ta zi 

aeJ ionar sau asociat/benefleiar de imprumut cota de partieÎpare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau părti sociale în societăti 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 .... ~ • .ic.:.lellil indusiv paslvele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor - Seadeatla Valeare 

Stoica Maria 6500 Euro 

Raiffeisen Bank Mai 2022 14773 Lei 
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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: Servidul prestatlObiectul V uitul anual 
numere., adresa ~enerator de venit inc·asat" 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi allJ.-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 completă riie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Oblectul Y$itul anual 
numele, ~ăresa generator de veait tn~at 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Stoica Virgil Şef Lucrari/Conferenţiar 68856 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular I ! --

I 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor 

3.1. Titular 
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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. Venituri dîn activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine s realizat venitul Simta venitultri: ~rviclul pFest8:tlohieetul VODitul8DBsl 
Nume, adresa _generat&r de l'enit iBeasat 

7. Venituri din premii şi dinjoclţri 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 

I I , I I 

Data completării 

...... 05.10.2020 ........ . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Sub semnata, 
de Decan la 

CNP 

STOICA Virgil , având funcţia 
Facultatea de Mecanică -----

domiciliul Timişoara, 

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

I~ Asociat sau acpoaar la lociefiti comerciale" companii/societăti naţionale, institu!ii de credit, 
grupuri d~ interes econom~ precum i m mbru in asoeiaţii, fundatii sau alte organizatii 
oeguverllamentale: 

Nr. de părţi 
Valoarea totală a 

Unitatea părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută sociale sau 
şi/sau a 

de acţiuni 
acţiunilor 

1.1. ..... 

2. CaUtatea de membru în organele de conducere, administrare ,i cootrol ale !OCietăţilor 
comerciale, ale regiilor autonome., ale companiilorl oeietătilor naţionale, ale instituţiilor de 
credit., ale grupurilor de intere$ economic, ale aşociaţillor sau fundatiilor ori ale altor 
»r~anizaţîi n~~u,'-etnamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa-

2.1.. . ... 

3. Calitatea le membru in eadnd 8$n.M .... DI- prefesivnale şilsau silHtieale 
3.1. Sindicatul Liber din UPT 
3.2 . SIAR (Societatea Inginerilor de Automobile din Romania) 

L: or. ...... marea-ae membru în organele de conducere. administrare şi control, retriboite au 
neretribujte, deţinute În cadrul ~rtidelor politice functia detinută şi denumirea pJtrtidului 
poJiti~ 

4.1. ..... 
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenti juridică, consultantă juridică, consultantă şi oivile, 
obţinute ori aflate in derulare in timpul exercitării funcţiil&r, mandatelor sau demnitiţiJor 
publice finanţate de la bugetul de stat, local· şi din fonduri externe ori incheiate cu soeietăti 
~oinerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar maj()ritar/minoritar: 

Instituţia 
Pttx:OOurn 

5.1 Berefuiaruldeantract: prin care a Data Valoarea 
rumele, prrnumeleIdennnirea şi 

contrnctantă: foot Tipul 
încheierii D.nata 

totaIăa 
crlresa 

demnireaşi 
îrK:redintat 

controctului 
cootndului 

controctului 
cootm::tului 

crlresa cootractu1 
TItular .. ..... ........ 

Soţf&Jţie ....... ........ 

ROOe de groc1ul Il) ale 1itularului 
............ 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autori:zatăI A9xiaţii familialeI 
atm:reiroMduale, cabincte 
a<n:iatf; societăţi civile pufesiooale 
sau ~ietăti civile pufesimale cu 
ră<;purxlere Jimitată care desfăşmă 
profesia de avocat' Organizaţii 
reguvemamentale/FundaţiiI 
Asociaţij2) 

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 

2 

Semnătura 

Declaraţia semnată in original.se a~~~.~ 
Direcţia Resurse Uma?e .a UnlverSl a,1 

politehnica TImIşoara \ 


