
gRI j{o .. ()J-' loJ.cJ DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuJ/Subsemnata, Todoruţ Mihaela, având funcţia de secretar şef la Facultatea de Management în 

Producţie şi Transporturi, CNP , domiciliul în Timişoara, J 

cunoscând prevederile arte 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 Categoria· 
Anul 

dobâadirii Suprafata Cota-
parte 

Modulele TituIaraIl ) 
dobândire 

* 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 -Categoria'" 

Anul 
Suprafata 

Cota .. Modul de Titularul1) 
dobânCfidl parte dobindi ... 

J 
_. .. 

Contract 
J apartament 2003 68mp vanzare Todorut Mihaela 

cumparare 
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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 Nr .. de buelti ADul de fabricatie Modul de d~dire 

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 sumari Anul dobindirii Valoarea estimati 

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

NaturabunUî.,d Data Persoana dtrc care .... Forma Valoarea 
insbiiinat instrliakii mstrlinaf Înstri;iniril ~ 
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IV. Active fmanciare 

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 administreazi Tipul* Valuta Deschis in anul SoJdlvaloare la 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 . 

:tmiteat tttJUlsoeietatealn are persoana este 
acticJD~r sall.s~f/beneliem, ·", imprumut 

Ti uI* Ip . 
. NumÎr de tidurff' 
~ de particip .. , 

Valoarea ataii Ja zi 

*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, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 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. 

C r.edltor Contradat in anul Sudentla Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

CiDe a realizat'voitul 
Sursa venitUlui: Serviciul p restatlObieetul VeBitul anual 
DUlllel~ adresa g$erag,r de venit mea,.t 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile 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. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul presat/Obiectul VeDitulanual 
numele, adresa 2enerator de vtn1t .incasat 

--

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Todorut Mihaela UPT, FMPT Secretar sef 67660 

1.2. Soţ/soţie 

Todorut Ioan Sorin UPT,FMPT Administrator patrimoniu 28976 

1.3. Copii 

2. Venituri din activită!i independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosintei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Cine a realizat venibil 
Sursa venitului: Serviciul prestatJobiectul Venitul anual 
Nume,adnsa 2enerator de venit Încasat 

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 

SubsemnatullSubsemnata, TODORUŢ MIHAELA, având funcţia de SECRETAR ŞEF la FACULTATEA 

DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI, CNP , , domiciliul în 

Timişoara, ' 

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

1. As~iat sau aqioll8J' la soddiţi eomerciale, C8DlJNUl~ietiti nationale, butitutii de credit, grupuri de 
Interes economie, preeum,i membru ia asoeiajii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale-: I 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 ...... 

. 
2. Calitatea de membru În. organele de ~Dducere, administrare şi control ale societitilor comerciale, ale 
regIUor autonome, ale ~mpalliilorlsocietlţilor aaţionale, ale iutitaţiilor Cle credit, ale grupurilor de iute 
economic, ale. asoeiatiDor sau fuadatillor ori ale altor orgaaizatii aeguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ... .. 

3. C.Ubtq,a d~ membru In ca,drvl as.cţatillor profesio.aal~tşilSall.dicale ~J 
3.1 ...... 

4. CJlBtatea de membru ta organele de cODdu~ administrare ,i control, retribuite sau Deretribuite, 
detiDute1n cadntlpafti.delo.-~olidet:,Junen- defulutişi den1lJlllrp partidului politic 
4.1 . ..... 

'S:' 'tontra~4inctusiVceje de "asiŞienţijurictici, wnsu1t3Dti j-.ndld"cnnsulţanti şi mVile,obPnlite ori aflate. 
in derul~etD tÎD1pul-e:x.erdtirii fuDcţiDor,tmlndatelor sau demnitiţUo-rpubliee finantate de la bugetuldti 

' stat,~l 'fi din fonduri e:s.terne ori 'fndleÎaie cu ~oeietitieomerdaleeu eapital de stat sau ude statul e,sţe 
a~tionar maj~rita .. /...morlttr; 
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Jmtitutia ProcOOura p:in 
Data Va100rea 

5.1 Beneficiarul deoontm:t l1lIllt'k; cootIa:tm1ă: au:ea:b.t T1pJl 
bkierii 

Durata 
1otl1ăa 

pmume1e'dmurniImşiOOresa dmurniImşi h:redintat oontndu1ui 
oontradului 

rontrnctului 
cmtmctului 

00resa oontrocrul 
T11ular .... . .......... 

SOVSOlie··········· .... 

RWe de grcdU Il) a1etitularului. 
............ 

Societăti COlllelciale'Per.mmfizică 
autocizatăI A9xiatii fumi1iaJ.e' Cabintte 
iIxlividuak; cabirr;te~ 9Xidăti 
civi1eIIDbooalesau~civile 
rrofesi<mle cuIăspJIx1ere limi1alăau:e 
~Jmiesiade'i1VC'CiJt/~ 
neguvemmeIlIalelFurxJatiiI ~) 

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 

~c) ,of. to'(..t) ..................................... 
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Declaraţia semnată În original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


