PROCEDURA
privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese la
Universitatea de Vest din Timişoara
Prezenta procedură reglementează principiile de bază privind completarea şi
depunerea declaraţiilor de avere şi de interese, în conformitate cu Legea nr. 115/1996 pentru
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate şi a hotărârilor Senatului
Universitǎţii de Vest din Timişoara.
CAPITOLUL I.
PRINCIPII GENERALE
Art. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 pct. 29 şi respectiv pct. 30 din Legea
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
au obligaţia declarării averilor şi intereselor în Universitatea de Vest din Timişoara,
persoanele cu funcţii de conducere academică, precum şi personalul nedidactic care ocupă
funcţii de conducere.
(2) Prin avere dobândită, supusă verificării, se înţelege totalitatea bunurilor, precum şi
a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane, care trebuie
cuprinse în declaraţia de avere, potrivit legii.
(3) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o
demnitate publică sau funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar
putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi a
altor acte normative.
CAPITOLUL II.
PROCEDURA DECLARĂRII AVERILOR ŞI A INTERESELOR
Art. 2
(1) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde bunurile
proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în
întreţinere, potrivit modelului prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
procedură.
(2) Declaraţia de interese se face în scris, pe propria răspundere în conformitate cu
modelul prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(3) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând
fi rectificate numai în condiţiile statuate de prevederile Legii nr. 144/2007.
Art. 3
(1) Declaraţiile de avere şi de interese în cadrul Universitatii de Vest se depun la
Serviciul de Resurse Umane.
(2) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data validării
în funcţie sau de la data validării concursului.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. 1 din procedură au obligaţia să depună sau să
actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pentru
anul fiscal anterior.
(4) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. 1 din procedură au obligaţia ca în termen de cel
mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, să depună o nouă
declaraţie de avere şi declaraţie de interese.
Art. 4
(1) În implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese,
persoana desemnată de şeful Serviciului de Resurse Umane are următoarele atribuţii:
a) primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează
imediat depunătorului o dovadă de primire;
b) la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de
interese;
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru
depunerea în termen a acestora;
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu
caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese,
al căror model se va stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale de
Integritate;
e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese,
pe pagina de internet a instituţiei, daca aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel
mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de
internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;
f) trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire,
copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite, pe care
Agenţia Naţională de Integritate le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de
zile de la primirea acestora şi le menţine publicate pe durata prevăzută de dispoziţiile lit. e);
g) publică pe pagina de internet a instituţiei, daca aceasta există, sau la avizierul
propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de
interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe
care le comunică Agenţiei naţionale de Integritate;
h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind
declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte
note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor.
(2) Dacă în termen de 10 zile de la înregistrarea declaraţiei, persoana desemnată din
cadrul serviciului de resurse umane sau persoana care semnează declaraţia sesizează
deficienţe în completarea acesteia va recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea
declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificată poate fi însoţită de
documente justificative.
(3) Declaraţia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit
deîndată Agenţiei Naţionale de Integritate.

CAPITOLUL III. SANCŢIUNI
Art. 5
(1) Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere care nu corespund
adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

(2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Agenţiei Naţionale de Integritate
face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe mincinoase cu privire la caracterul
nejustificat al averii unei persoane constituie infracţiunea de denunţare calomnioasa şi se
pedepseşte potrivit Codului penal.
Art. 6
(1) Fapta uneia dintre persoanele prevăzute de lege care, cu intenţie, depune o
declaraţie de interese care nu corespunde adevărului constituie infracţiunea de fals în
declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
(2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Agenţiei Naţionale de Integritate
face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe cu privire la existenţa conflictului
de interese al unei persoane supuse dispoziţiilor legale privind conflictele de interese
constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
Art. 7.
(1) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute
de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi
declanşarea din oficiu a procedurii de control.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoana desemnată de către
Serviciul de Resurse Umane constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei
la 500 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective dacă acesta nu
îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 8
(1) Fac parte integrantă din prezenta procedură modelele declaraţiei de avere şi
respectiv a declaraţiei de interese,precum şi cele ale registrelor declaraţiilor de avere şi de
interese, acestea urmând a fi ridicate de la Oficiul Juridic al UVT, de către persoana
desemnată de şeful Serviciului Resurse Umane.

ANEXA 1

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul(a) .............................., având funcţia de ......................................., la .............................
............................................................, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia 1) deţin
următoarele active şi datorii.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa
Categoria*) Anul
Suprafaţa Cota parte Valoarea de
impozitare
dobândirii

Modul de
dobândire

Titularul 2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se afla în circuitul civil.
2. Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa

Categoria*)

Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Valoarea
impozabilă

Modul de
dobândire

Titularul 2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa 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
Natura

Marca

Nr. bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colecţii de artă şi
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000 EUR FIECARE,
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a Forma
înstrăinării
înstrăinat

ŞI

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul*)

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare.
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar Tipul*) Număr de
sau asociat/beneficiar de împrumut
titluri/cota de
participare

Valoarea totală la
zi

*) 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 Euro pe
an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), 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 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Contractat în
anul

Creditor

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
sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro*)
CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE VENIT

VENIT
ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE VENIT

VENIT
ANUAL
ÎNCASAT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie, etc.

4. Venituri din investiţii
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

6. Venituri activităţi agricole
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

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

Data completării:

Semnătura:

Anexa 2
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul(a)…………………………………………………, având funcţia
de……………………............................, la…………………………………………………………., declar pe
propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Denumire şi Adresă

CALITATEA
DEŢINUTĂ

Nr. de părţi
sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1….

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic,
asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale
Unitatea
Denumire şi Adresă

CALITATEA
DEŢINUTĂ

Valoarea beneficiilor

2.1….

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1….

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1….

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

Data completării:

Semnătura:

