
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul BORDEAŞU ILARE având funcţia de Director Departament MMUT, la Universitatea 
Politehnica Timişoara, domiciliul în localitatea 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 Cate.goria* ADtd 
dobândl~:ii 

Corn. Gogoşu, Jud. Mehedinti 5 2004 

Corn. Moşniţa Nouă, Jud. 3 2007 
Timiş 

Corn. Stingăceaua, Sat 3 2004 
Socoleşti, Jud. Mehedinţi 

Sat. Burila Mica, 3 2021 
Com.Gogosu 

Sat. Burila Mica, Corn. 5 2021 
Gogosu 

Sat. Burila Mica, Corn. 1 2021 
Gogosu 

Suprafata 
Cota-
parte 

1,5 ha 50% 

1300m2 50% 

1 ha 50% 

3306 m2 100% 

9036m2 100% 

5000 rn2 100% 

Modul de Titularull) 
dobândire 

cumpărat Bordeaşu Ilare 
Bordeaşu Virginia 

cumpărat Bordeaşu Ilare 
Bordeaşu Virginia 

cumpărat Bordeaşu Ilare 
Bordeaşu Virginia 

Mostenire parinţi Bordeaşu Ilare 

Mostenire parinţi Bordeaşu I1are 

Mostenire parinţi Bordeaşu Ilare 

* 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 sllu zona Categoria* 
Anul 

Suprafata 
Cota- Modul de TItularul!) 

dobând.rii parte dobândire 
Timişoara 1 1989 52m2 50% cumpărat Bordeaşu Ilare 

Bordeaw Virginia 
1 2015 ~70m2 50% cumpărat Bordeaşu I1are 

Bordeaşu Virginia .. * Categomle 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. 
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II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nor. de bucip Anul de fabricatie Modul de dobândire 

Autoturism Ford Mondeo 1 2009 Cumparat în 20 Il 

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 dobândirii Valoarea estimată 

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

Natura bunului Data Persoana către care s~a Forma Valoarea 
Înstrăinat Înstrăiftării instriin3t tnstriinării 

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. 

InStitu tiacaf'e adminisfrează Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/v-aloare la zi 
şl 'aclrţSa acesteia 

Banca Comercială Română 2 1995 156965 depozit (personal) 

Banca Comercială Română 1 2014 8557 (personal) 

Banca Comercială Română 1 euro 2014 4.550 (personal) 

CAR INVATAMANT TIMISOARA 3 2000 30400 (personal) 

Banca Romana de Dezvoltare 1 2016 18000 
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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 anuluifiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 

EmiteDt titlu/societatea in care persoana este 
Tipul* Numi r de titluri! Valoarea lotali la zi actionar saf! asociat/beneficiar de imprumut cota de parti~ipare 

*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 Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor I Coo_ ta aoul I 
Scadent ta Valoare 

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"ealizat vlIIitul 
Sursa v:enitului: Servieiul prestat/ObiectUl Vealtwanual 
numele,_adresa _generator d~ venit incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
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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 fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine" realizat venitul 
Sursa venitului: . Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numet~adre,a generator de venit mca'Sat 

1. Venituri din salarii 
Universitatea Politehnica din Timisoara (Salar de profesor universitar, 148000RON 

1.1. Titular Gradaţie merit, conducere doctorat, 
spor vechime" alte indemnizatii) 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
Universitatea Politehnica Timisoara, Membru in Comisii doctorat 4000RON 

2.1. Titular 
Universitatea Politehnica din Bucuresti; 
Universitatea Dunarea de Jos din 
Galati 

Preşedinte de onoare Sindicatul Liber 6000RON 

Universitatea Politehnica Timisoara, 
din U.P.Timişoara 

Vouchere de vacanta 1450 RON 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunuri/or 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 
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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 

Cine a realizat venitul 
SUrsa venitului: Serviciul prestaflobiectul VeDital aBDal 
Nume, adresa generator de venit m~sat 

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 
. t" "o original se află la 

Declaraţia semna a I a Universităţii 
Direcţia Resurse uma~e . 

politehnica llmlşoara 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul BORDEAŞU ILARE având funcţia de Director Departament MMUT, la Universitatea 
Politehnica Timişoara, domiciliul în localitatea Timişoara, cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familial) deţin următoarele: 

1. Asociat sau aeţi6nar la societăţi comertiale, compantt/soeietăţi naţionale, Î'nstituţii de cred.it, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociatii, funda tii sau alte orxanizal ii neguvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. ..... 
2. Ca4itatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale, 
regJ1lor autonome, ale comp~udiJorlsocietiţilor nationale, ale mstituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
eCQllo~t" ale asoeiatiilor sa.u fundaţiilor ori ,ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa-
2.1. ... . . 
3. Catitat~ de membru În eadrul asocia-l i1tor Qro:fesionale şiJsau ~il.Jdicale 
3.1 Preşedinte de onoare Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica din Timişoara 
3.2 Vicepreşedinte Federaţia NaJională Sindicală Alma Mater (autosuspendat) 
3.3 Membru Asociaţia Generala a Inginerilor din România 
3.4 Membru În comitetul director Asociaţia Profesională "Procatedra" 
4. Calitatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control, retribtdte sau neretribulte, deţinute 
iQ cadruJ parfidelor politice, funcfia de,tinută şi denumirea partldului politic 
4.1. ..... 
S. Contrade, inclusiv cele de asiste,ntă ju,ridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fioanţatedela bug,etu-I de stat, 
local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de sta·t sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 

Institutia PtocOOura prin 
ThIta Valoarea 5.1 Beneficiarul de contrnct: mnnele, cootra:tan1ă: care a fost TIpUl 

îocheiaii 
Durnta 

tdalăa prenumele/denumirea şi 00resa denumirea şi încredinţat con1rnctului 
contractului 

contractului 
COllIroctului 

00resa conba:tul 
TItular .. ..... ........ 

Soţ/soţie ...•...•......• 

Rude de gm:lul II) ale titularului 
.......... .. 
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Societăţi comerciale' Persoonă fizică 
autorizată! AAJciaţii fumilialel Cabinete 
individual~ cabinete arociate, societăţi 
civileprofe3ionale sau societăţi civile 
ţrofesionale cu ră<3pundere limitată care 
desfăş:m ţrofu;iade avocati Qganizatii 
neguvtmamentalel Fundaţii! Asociaţij2) 

l) 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 I 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 
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Semnătura 

Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


