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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, BÎNZAR TUDOR , având funcţia 
de Director Departament la Departamentul de Matematică UPT 

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. 

'tai Ad.,- sau Z-ODa Categoria· 
" 

dO,' ~irii 
c, Cota-

Suprafata 
" pal1e" ~ 

Medul de Titularul') 
dobbdin ,e -';q 

* 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. 

.,.,~ .~ 

A~_~,T-O'" 
~ }~~ .. _,t' ... 

,ABil" 
" ;. Cota- Mod"'de~ ~.!C 
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. ·<;,ategGria* ,a.b'*iti Suprafata parte 'dobâadire 
TItUlaruf> 

:::: ,,' 

Timişoara, I Bînzar 
apartament 2000 74mp 1/2 cumpărare Tudor/Bînzar 

Adriana 
Timişoara, Bînzar 

apartament 2004 64,5mp 3/8 moştenire Tudor/Bănzar 
TitulBînzar 



Teodora 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţu 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 coproprietarllor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

'" Natura Marea Nr. de budti Anal de fabricatie Modul de dobandire .... 
• 

Autoturism Renault Megane 1 2005 cumpărare 

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. 

"" -
DesC.ieresumarl f · Anul dobiodirii Valoarea estimati 

0 2. . ,_~ . c 

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



wtttioat _,.' "' " - .r . 
ÎDStIjÎBkU ' . ÎnStriiDat 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme et:hivalente 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. 

Iadtutta care admiaistreazi 
Tipul* Deschis Îa anal Soldlvaloare la zi Valuta 

li.dresa~ .i' o 

BRD (1) RON 2004 56013,42 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele ajerente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă msumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5 .. 000 de euro 

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

~~ ?~:mite~ tiţlul~tatea lD cari ...... este 
. }~.Qjti .... r :şfiu asOciatlben •• r de:1mprumut 
Acţionar BVP WASH SRL (2) 88ps/44% 880RON 



*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 tert, bunuri achiziţionate În 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 . 

.. 
" ··V'aloa-. Cnditor Coatradat m ual Scadelltla 

.......... ,1'" ... , ... 

BRD 2020 27.01.2025 75.500RON 

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

·.Sursa 'veiaitului: 
Dumele, adresa ' 

i~':; " ~~alpres .. t!Obiicţ.l 
!e.endordevemţ.:~.~ 

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. 

Vll. Venituri ale declarantnlui 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 completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Chte·. realizat vmitul 
Suna venibaJui: ServieiUl prestatlObieetul: VeaituJ anual 
aumele, adresa generator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular BÎNZAR T. TUDOR Contract de muncă UPT 124377RON 

Contract de muncă 

1.2. Soţ/soţie BÎNZAR 1. ADRIANA 
înv.preuniversitar Colegiul 

71625RON 
Tehnic Emanuil Ungureanu 

Timişoara 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităp independente 

2.1. Titular BÎNZAR 1. ADRIANA Herbalife România 3500RON 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinlei 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 

r.'\ ,..._~ '-. _ .. ~_ 



" 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a rulizat venitul 
Suna venitului: Serviciul pratat/obiectul VeDitui anual 
~.me, adresa geaeratGtde veDit 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 declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate. 

Data completării 
17.05.2021 

Declaraţia sem t" ' 
D" na a In original se află la 
,recţ,a Resurse U ' 

, mane a Universităţii 
Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, BÎNZAR T. TUDOR , având funcţia 
de Director Departament la Departamentul de Matematică UPT 

CNP , domiciliul Timişoara, I 

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

·. 1~ '~datd,au acţionar' IăbCietlP' COlDe~ ee~paaiilSodetiti DaIioD~;'Îostitutii di ~it, grupuri de~ 
. ~~. precum :şi JDc;pab.-. ÎtI ~asoeiatîi,. fmidaţii $Ip;_ .... e orgauizatU neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de pătţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

- denumirea şi adresa-

1.1 ...... 
BVPWASHSRL Actionar 88 880RON 

Z. Calitlltea de membru in orpaele de conducere, adm.inistnre ti co_trel ale societifiior comerciale, ale 
regiilor aatoaome, ale co .. paniilorlsede111i1or aatiooale, ale institutiilor de, cndit, ale gnaparilor de interes II 
economic, ale asociatiQ~r sau fundatiilor ori ale ahor ol'Pllizatii neguveroamentale: l 

Unitatea 
Valoarea beneficiilor 

- denumirea ~i adresa-
Calitatea deţinută 

2.1 ..... . 

3. Calitatea de me~bru in cadrul asoclaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ..... . 
Membru în S.L.U.P.T (Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoaral 

~.~ CldibÎtea de: membru;'Ji organele de COlIducere, admii.li5trare şi control, :,...,buite ' 111. netetribttrţ'l 
.:dţţipJltem cadrui Jlartidelor;;,Politice, functia detinuti.şi denumirea partidului'pOlitij: ~ "':;,ţ':;:~r;:< :':' 
4.1 ..... . 

if:r~1r:;~~~~. 
!!n~7~nd\ I m:E I ~r I ~ ~ I m~ = 



. 
<bnmireaşi îrua1itJlBt <XI1I1a::tu1ui ama:tului. 

00resa cxldBlul 
Tttular ............ _ 

~~ ............ -

RWere graJulI1) a1etitu1aru1ui 
............ 

SocietătiCXJIacialelPemmăfizică 
aJrrizaIă/ As:xlaPifim1ia1el atinete 
irdvicJmk;aiD:rearc3; ~ 
civilepD1mam1eSll~civiIe 
p:oisiomlewIă:pDhelimDatăcare 

desfrşBăpoffsiadeIDlOC1t/ OJJmimtii 
rlE'PIl\ . • F~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 dec1arantul împreună cu soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
17.05.2021 Declaraţia semnată În original se a:l~ I .~ 

Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 
politehnica Timişoara 


