
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ŞEF SERVICIU 

SĂLĂŞAN CODRUŢA - MONICA 
la BIBLIOTECA UPT 

, având funcţia 

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. 

Nu este cazul 

, 

* 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. 

1 2000 cumpărare 

* 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 
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Natura Marca Nr. de bucifi Anul de fabricatie Modul de dobindlre 

Autoturism Renault Megane II 1 2005 cumpărare 

Autoturism Dacia 1300 1 1988 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. 

Nu este cazul 

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

aturabunUJ 
inătrilnat 

Nu este cazul 

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. 

este cazul 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fonduri de investitii 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 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. 
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Emitent titlu/sodetatea in care penoana este TIpul* Număr ..de titluri! Valoarea totali lazi 
actionar sau asocl_tlbenefidar de imprumut co_ de partldl)lll'~ 

Nu este cazul 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga/luni); (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: 
Nu este cazul 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii 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. 

Nu este cazul 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piată, 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* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

*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 nr. 571/2003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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Cine a realizat venitul Suna venlto1ui: Serviciul p"te$tatJobiectul Venitul anual 
numele; adresa stenerator ele venit tBeasat 

1. Venituri din salarii 

Universitatea Politehnica 
1.1. Titular Timişoara, str. Salariu nonna şef serviciu 66492 

1.2. Soţ/soţie USAMVB "Regele Mihai 1 al 
Funcţie de bază 66535 

României" din Timişoara 
USAMVB "Regele Mihai 1 al 

In afara funcţiei de bază 1411 
României" din Timişoara 

USAMVB "Regele Mihai 1 al 
Venit Lg.85/2016 3711 

României" din Timisoara 
Academia Română Filiala 

Cercetare 24801 
Timişoara 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul ! 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 
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!Nu este cazul 

OIle a realizat venitul 
Sursa venitului: Servieilll prestatJobleetnl Venitnl anual 
Nume. adresa e:enerator de venit tlleasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

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

Data completării 

... ~.f~. P..?:.. J?/!;l ..... 
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Declaraţia semnată În original se a~l~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 

politehnica Timişoara 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de ŞEF SERVICIU 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SĂLĂŞAN CODRUŢA - MONICA 
la BIBLIOTECA V.P.T. 

,domiciliul TIMIŞOARA, Str. 

, având funcţia 

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

1. Asociat sau acţion.ar la societiti comerciale, companii/societăţi Da iODale, ÎDstltueii de cred t, grupuri de 
interes «onomi i membru in asocia •. funda"j tiU alte o a • D vemamentalcl 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

1.1 ..... . 

- denumirea şi adresa-
2.1. ..... 
Nu este cazul 
3. C li~tea de membru tn cadrul asocia 
3.1. ..... 

5.1 Beneficiarul decontIa:t numelt; 
premmele'denumireaşi a1resa 

TItular 
Nu estecazlll 

Soy~e 
Nu este cazul 

Jmtitutia 
conII<rtmtă: 

denumirea şi 
ahe3a 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de ac iuni şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Prrx:txh.na prin 
Data Va100rea 

care afiN Tipul 
încheierii 

Durata 
101a1ăa 

îocredintat COII1udului contJ:a;tu1ui 
contra:tu1ui 

cootra:tu1ui 
con1Ia:tu1 
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Sociefăti cotmciale'Ptmmnă fizică 
autorizaIăI ~ fumiliale/ Ohnde 
~cabincte~ ~ 
civileprofu3iooale sau 9Xietăti civile 
profesiornle curăspunlere limitată care 
~ proresiade avocat' 0tg;.mi2atii 
~e'FuOOaţii/~ 

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, 

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care decIarantul 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 

........ ~.~'; .. ~f.. .... k~l 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

____ po_litehnica Timişoara .. 1 


