
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, MEDELEANU MIHAI AUREL , având funcţia 
de DECAN ___ _ la Universitatea Politehnica Timişoara ___ _ 

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. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa SaiU zona C~t~oria* 
Anul. 

dobândirii 
Timisoara. 

3 2003 

- Timisoara. 
3 2012 

S~pra:faţa . Cota~ 
parte 

785,2 mp % 

409,0 mp 1/1 

Modul de Titularul1) 
dobândire 

Moştenire 
% Medeleanu Mihai 
X Medeleanu Dorina 

Moştenire 
1/1 Medeleanu 

Dorina 

* 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. 

Adre.sasau ~()na 'Ca-tegoda* 
. An.ul 

:Suprafata 
Cota:- Modul de Titularul2) 

. dobândirii parte dobândire 
Timişoara. 

2 2003 101,8 mp % Moştenire 
% Medeleanu Mihai 

!-::- -- ._ - - X Medeleanu Dorina 
Timişoara, 

1 1990 36,24 mp % Cumpărare 
1h Medeleanu Mihai 

1h Medeleanu Dorina 
Timisoara. 

2 2012 1S1,Omp 1/1 Moştenire 
1/1 Medeleanu 

Dorina 
f---- -

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
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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 

Natll.f.a Marca ~r. de bucăţi Anul de fabricaţie Mo(lul de dobândire 

Autorurism SEAT Cordoba 1 2007 Cumpărare 

Autorurism HyundaiTucson 1 2019 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. 

, 

.... : Descriere suma.ră 
~~ 

Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

N~tuira' bllu;,qlui Data Persoana către care s-a Forma 'Vâ:loarea , . • ' \,o 

instriiJlat instr,iiltirii instri,inat înstrăinării .-

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 : 
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Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institutia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis În an.ul Soldlvalo.are la zi 

şi ~dreşa3.cest~ia 

Banca Transilvania, Timişoara 1 RON 2019 196345,90 

Banca Transilvania, Timişoara 1 RON 2019 3558,19 

BCR, Timişoara 1 RON 2006 122342,58 

BCR, Timişoara 2 RON 2021 13160,87 

CEC, Timişoara 2 RON 2014 21935,00 

Raiffaisen Bank, Timişoara 1 RON 2013 12900,00 

*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 anuluifiscal 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 participări le în străinătate. 

Emitent iitluts0cietate~ . în car.e persoaQ.a este. 
Tipul* Numir de titluri! Valoarea tota:Iă la zi 

actj:Qllar $au .aş:ociatlheQ:efici3:t de Îlllprulllut cota.de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (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 pc 
an: 

NOTĂ: 
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Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, 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. 

"T 

Creditor Contractat tn a·nul 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 naţion~le 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* 

$,ursa venitului: $ervicÎul prestatiObiectid 
-_. ~ " 

Gine ~ reaUzat:v:en:ilul 
Venitul anual 

numele, adlle~a 'genera:tor de venit incasat 

1.1 . Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al ll-lea 

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. 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
Qumele, 3dre~ ,generatQr de venit Înc3sat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Salariu (Conferenţiar 
Venit brut 210714 

lei din care MEDELEANU MIHAI Universitatea Politehnica Timişoara Universitar, Director de 12927,00 lei 
departament, Decan) impozit 

Institutul Naţional de Cercetare- Salariu (Membru În Consiliul Venit net 21312 
MEDELEANU MIHAI Dezvoltare pt. Electrochimie şi de Administraţie, cf. ard. lei 

Materie Condensată, Timisoara 6250/29 . 12 . 201 ~ 

Salariu Director contract de 

MEDELEANU MIHAI Universitatea Politehnica Timişoara 
cercetare UEFISCDI : PN-III- Venit net 10784 
P2-2.1-PED-2019-3037; Nr. lei 

385PED/2020 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente , 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei 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 

5.2. Soţ/soţie 

MEDELEANU DORINA PENSIE 27384 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1 . Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Cine a reafizatvenitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual 
Nume, _dresa g.enerator de ve.nit im;asat 

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 

20.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, MEDELEANU MIHAI AUREL , având funcţia 
de DECAN _ _ _ la _Universitatea Politehnica Timişoara ___ _ 

CNP , domiciliul Timişoara, 

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

t. Asociat sau acţlomir: ,Ia, societăti comerciale, tom,paniilso:cietăţi n~l,lionale, blS:tit1lţÎfdecredit~ grupuri de 
JntţrţŞ e~noDlic~~lIm şi. metnb:rU i ... asoc.a'tii., funda tU saU alte o!"2anizalii neauvermunenta;te:' ' 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de aC\ iuni ş i/sau a acţ iunilor 

1.1. ..... 

'2. Calitatea de membru tn olTganele (le conducere, !adminisţrarţ şi control ale soCietălilar comerciale, ale 
,regiilor autonome, 1IIec()mpan'iiloWsocietăţilor nationale, ale inst.tuţiilor de credit, alegrupnrilor 'cJe interes 
economic, ale a$ociatiilo'f sau fun<flltiilor Qri a:leaUor or'2anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Membru în Consiliul de 1776 x12 = 21312 lei 
Electrochimie şi Materie Condensată, str. Adm inistraţie 
-

, Timişoara, 

3. Ca:I:ttateade mem'bru in ~dnllasociatiilor 'profesionale şi/sau şindicale " .. ,! 

3.1. MEMBRU al Sindicatului UPT 

3.2. MEMBRU al Societăţii de Chimie din România 

3.3. MEMBRU al European Society of Mathematical Chemistry 

3.4. MEMBRU al American Chemical Society 

4. C~Iitatea · d.e membru Îq organele · deco.nducere, administrare şi control,. retribtiite sau neretribuite, 
d~ .. uteÎn ca<lrulp;,ll'tjd(}lof pţllitice, functia deţÎ:nu,tă şi <Jenumirea partidului politic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele deasisten tă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obtinute ori aflate 
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în derulare în tim.pul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi10r publice finanţate de la bugetul de 
stat, loca'l şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actioJ.larmajoritar/minoritar: . 

Irmtuţia Pnx:edura pin 
Data Valoorea 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: care a fost Tipul 
Îrrlleierii 

Durnta 
totală a 

JXet1Ul1lelddenumirea şi 00resa denumirea şi încredinţat contrnctului 
contrnctului 

contra;tului 
oontIaiului 

a1re;a contractul 
Titular . .............. 

SOVsoţie ............... 

Rude de gr~iulIl) ale titularuIui 
............ 

Societăţi a:mercialdPerroană fizică 
autorizatăi Amaţii fumilia1e' Cabinete 
individuale, cabinete~, metăti 
civile pro~ona1e sau &lcietăţi civile 
p:ofesiooale cu n1sp.niere limitată care 
desfăşooră trafesia de avoatt/ CXganizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii! Aln:iatir-) 

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 

20.05.2021 

2 

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

Politehnica Timişoara 


