
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnata, Loredana-Mihaela STANCIU, având funcţia de Prodecan la Facultatea de 
Automatică si Calculatoare la Universitatea Politehnica Timisoara, 

CNP domiciliul Timisoara. 5 

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. 

* 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. 

* 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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Autoturism Dacia Stepway 2009 Partaj divorţ 

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. . 

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

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re 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. 

BRD - Groupe Societe Generale SA 
Sucursala Timişoara, ' 1 Lei 2005 

111.065,93 (plus 850 
descoperire de cont) 

*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 Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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*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 însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

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* 
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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-ka. 
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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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1. Venituri din salarii ... 

1.1. Titular 

Conferenţiar universitar, 

Loredana-Mihaela STANCIU 
Universitatea Politehnica norma de bază, plata cu ora, 

112.149 
Timişoara, contracte de cercetare 

dezvoltare 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din qctivităji independenTe 
~ . -

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinJei btmurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venitu~i din investipi .' - ~ 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
,. 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri ditl activităJi agricole 
~ 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

7~ Venituri din premii §i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Veni1uri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

10-05-2021 

.' I se află la 
" În onglna " .. 

I a\ia semnata universita\\I 
oec ar \ 'mane a . oesurse v 
Oirecţla " . a limişoara 

politehnIC 
-_ .. _------

Data completării 
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Subsemnata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Loredana-Mihaela STANCIU , având funcţia 
Ia Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

, domiciliul Timişoara, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
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Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa-
Nu este cazul 

it;~L'ttn'tt1?[ff:Th~ft\[i~~·~Jj~--~f':rl'jf.5..I:,,~--·~JJ1~trmrrr?t:+-:~l1nţ-'l~ _-;'·:~L~",-'If,:c .... ·'··I~.·'" ..... , ...... -. ., - ti 
~ _.t !.- \ :'1_ .. ' ~~. ti .. '~'.I~'1 _ '_.1.'" ,.~i·! .. ' '," : -.""", ..•. ~ .. ".J~ ~.' , . '" I t .'~ 

Nu este cazul 

Nu este cazul 
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denumireaşi Tncnx1intat crntrnctului crntn:dului 
00resa a:ntroctul 

TItular .. .......... ". 

Satlsoţie ............... 

Rude de ~ II) aletitularului 
............ 

Societăţi ronerciale/~fizică 
~ Asxiaţii firnilialeI Cabinete 
individuale, cabinete~ s:rietăti 
civile}YOfusirnale sru ~ civile 
proteskmle cu răspm.b'e limitată care 
~ ]XOresiade avocJJtI 0rg;:Ini2atii 
negtJ'v\,.U Fundaţii! ~) 

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 

10-05-2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


