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DECLARA ŢIE DE AVERE 

, având funcţia Subsemnata, Tatarciuc Camelia-Eleonora 
de Sef birou Catalogare-Indexare la Universitatea Politehnica Timisoara, Biblioteca 

CNP , domiciliul Timisoara, I 

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. 

2 2012 150 mp 100% mostenire Tatarciuc C.-E. 
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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 

Opel Astra 1 2005 cumparare 

2001 donatie 

Scuter Honda 1 2007 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 
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. 

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. 
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*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 anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*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 insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

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, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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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 1 şi alll-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fis cal Încheiat 
(potrivit arte 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completă riie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Tatarciuc Camelia-Eleonora Bibliotecar, Biblioteca UPT 52286 

Administrator, Fundatia R. 
Walther 

1.2. Soţ/soţie Tatarciuc Vasile 46601 

1.3. Copii 

Venituri din activităţi independente 

1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea ItIU,.",.'III-" bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. ,n,r,,,r'T1 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 
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4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensiî 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ., 
• 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
. 

-'C 
; .. 

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 

25.05.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Directia Resurse Umane a Universităţii 

. Politehnicl1 Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Tatarciuc Camelia-Eleonora 
de Sef birou Catalogare-Indexare 

, având functia 
la Universitatea Politehnica Timisoara, Biblioteca 

CNP , domiciliul Timisoara, : 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de 
părţilor sociale 

Unitatea 
- denumirea adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

'""1 r...':'"'TIBic;I-rr-JI: -'ti~"I""t.- -~:----7rr-~'- -'-~1TI'f"'-~.-:. ""-7.f--ţ"o o. o' '""'-~~j'-~-,~,::,~- :.:~ "J:tf;~"') ~., ,~: .. __ :-_l,: ·l .!.d:,,'l .~~~!.;I :;;..J,~1ffi ' '.d .::.tJ~ .. b?~?:·{. ...... o,,-' ,~ I!' I.~ ,!~:'.'J H.' •. • '.!j • ...:.J~q ~,';lH:.q 10~~! 

iCL-'itrit:-~ ~,l ~ o· I ,'If!1-:lJili1 a1illF.:~ !~I'G'~ 1I1nI~ .. ULri1ill'Fi ,'", ... · o~ l.1lhhi.tli !lA (it.. . 1 ... ~ _.:.J._ ~ ~ ..... ___ --... ,...... _ ... ' ---~. .... c..... - - =---'" --_-

4.1 .. ... . 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenti Juridid, consultanti JUJ.:idid, consultanti li civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funciijJor, mandatelor sau d mirltitilor publice finantate de la bugetul de 

~,ştat, local fi din fonduri externe ori iIf:~eiate cu societiti c:~erClale cu capital de stat sau unde statul a l e 
actionar majoritar/minoritar: rOi ~. • • 

JrnIitutia PIocOOurapin 
Data VaIoorea 

5.1 Beneficiarul decoo1Ia:t: mmele, cotiJatnltă: careafOO: T!pll 
îocheierii 

IAlrata 
to1aIăa 

prmumele'dmurnireaşi alresa rlfnumirea şi îrnWintat cootIa:tu1ui 
cmtn:dului 

cootm::tu1ui 
cootta:tului 

00resa contra::tu1 
Titular .... "0 • • • • • _ . 

Soţ'" Soţie .... . ..... . .... 

ROOede graiul Il) aletituJarului 
.... ... ..... 
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Socie1ăti oomerciale'Per.mrnfizică 
attori2aJăI Amapi fumilialeI Gbinde 
irx:1ividual~ câJinfre~ ~ 
civilef1Ofcirnalew~ civile 
rrofusiom1e cutăsputWe limi1ală care 
~ rrofesiade avocalf {)rgfmizatii 
_~L1 lai I D HaJt7 FuxJaţii/ Aroatif) 

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 dec1arantul 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 

25.05.2020 
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~----------------------------I 

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

Politehnica Timişoara 
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