
DECLARAŢIE DE AVERE 

Sub semnata IV AŞCU Victoria-Larisa, având funcţia de şef birou antreprenoriat la Universitatea 
POLITEHNICA Timişoara, CNP ~ ,domiciliul În Timişoara, strada · 
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 Categoria* Auul 
dQb~ndirii 

Timişoara 3 2014 

SupF;tfata 
Cota-
jllJt1e 

289m2 1 

Medul de Titularull) 
do:a,âDdi~ 

cumpărare 
Ivaşcu Victoria-

Larisa 

* 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. 

. Adrcsasau 'z.ona Categoria~ 
ADul 

$uprafata Cota- Modul de TkularulZ) 
doJ,A,bctirii parte dObindire· 

Timişoara 
1 2011 50,48 m2 1 cumpărare 

Ivaşcu Victoria-
Larisa 

Timişoara 
2 2018 162,85 m2 1 construire 

Ivaşcu Victoria-
Larisa 

.. * Categomle indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 
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*2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

n. 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 bucăţi Anul de fabricatie Modul de dobândire 

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 Annl dobândirii Valoarea es.timată 

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

NatUra bunului Data PeneaHeitre care s-a Ferma 
Valoarea 

înstrăinat Înstrăinării instrAinat Îastrăia,ării 

IV. Active financiare 
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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. 

Institutia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

şi adresa acesteia 

AlphaBank 2 EUR 2012 20.612,38 

Alpha Bank 2 EUR 2012 55.235,00 

*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 Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/societatea tn care,persoana este 
Tipul* 

Num~r de titlllril Valoarea tomlăIa zi 
actionar sau -8$Ociat/bene('reiar deÎm pramot cota de particlp'are 

*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, 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 Contraetat tn anul Scadent la 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* 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiettul Venitul anual 
, 

Cine a realizat venitul · 
numele, adr~ 2cnerator de venit incasat 

l.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al lI-lea. 
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Vll. Venituri ale decIarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat vemtul 
Sursa venit~uj: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
nUlPele, adresa generator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Ivaşcu Victoria Larisa 
Universitatea Politehnica Conferenţiar (salariul, 

124.223 
Timisoara proiecte, alte activităţi ) 

UEFISCDI 
Premierea rezultatelor 

12.400 
cercetării 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităfi independente 

2.1. Titular 

Ivaşcu Victoria Larisa Companii diverse Consultanţă 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Ivaşcu Victoria Larisa Apartament Contract de închiriere 2.520 

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 din activităţi agricole 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Servicful prestatJobiectul Venitul aDual 
Nume adresa generator de vepit îDcaSat 

7. Venituri din premii şi din jowri 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 

15.04.2021 
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Semnătura 
Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata IV AŞCU Victoria-La risa, având funcţia de şef birou antreprenoriat la Universitatea 
POLITEHNICA Timişoara, CNP : , domiciliul în Timişoara, strada: 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau aepon2r la societă1i comerciale, companii/societăţi na1ionale,instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ş i membru in asociatii, fll'n~atii sau alte organizatii neguverllamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a actiunilor 

2. Calit~tea de membru in organele de condtlcere, administrare şi control ale societăţilor cOIIlerciale, ale 
regiilor autonome, ale toDipaniilo'rtsocietătiJor Raţionale, ale i.nstitutiil6r de cred'it, a:le grupurilor de interes 
eţOnomic~ ale asooţ~tiilor sau fund~liilor od ale altor organizaţii lLe!!uvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa-
Societatea pentru Ergonomia şi Managementul 

Vicepreşedinte O 
Mediului de lucru (SEMML), Timişoara 

Academia de leardership politic 
Preşedintele consiliului 

O 
ştiinţific 

Centrul de Cercetări în Inl!inerie şi Manal!ement Director O 

3. Calitawa de membru iA cadrul asociatiilor profesioRale ~5au siJldiade 
Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoara (2013 -~ezent) 

Social Responsabilil)' Research Network (SRRNet) (octombrie 2020 - prezent) 
Economics Develogment and Research Center (IEDRC) (2019 - prezent) 
Economics Development and Research Center (IEDRC) (2019 - prezent) 
World Economics Association (\VEA) (2020 - prezent) 
Societatea Academică de Management din România (SAMRO) (2017 - prezent) 
Centrul de Cercetări în Inginerie ş i Management (CCIM) (2010 - prezent). 
4. Calitatea de membru in organele de cond'ucere" adlbihi~trare ' şi control, retribuite sau neretribcuite, 
tletiaute În cadrul partidelor politice. {IIQCţia 4~nută ~i t,lţnumirea partidului -'p_oIitic 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juridid, consultanţă şi civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice tinanţate de la hugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societă'fÎ comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contrnct: numele, l Instituţia I J>roo:rlura prin I TivJI I Data 1 Durata I Valoorea 
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prerumele'denumirea şi adresa contractmt1: careafust contmctului îocheierii crnmdului tota1ăa 
denumirea şi în.miinţat oontrnctu1ui COI1II<dului 

adresa contrnctul 
Titular ....... ........ 

SoţISJtie·· ..... ........ 

RWede gndIl Il) ale titu1arului 
..... ....... 

Societăţi comercialeIPersoană fizică 

autoriza1ă! Asociatii fumiliale' Cabinete 
itxlividuale, ~ascciate, ~ 
civi1epofusiona1e sau societăţi civile 
profu;iooal.e cu răspm:lere Iimimtă care 
desffş:larăprofesiade avocati ~ 
l1t.1;."'ll\'emamentaleI flu"Klaţiif AsocinţiF! 

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 

15.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


