
ANEXA Nr.1 
DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul Lucian-Adrian PRODAN având funcţia de prodecan al Facu!tăţii de Automatică si Calculatoare, 
Universitatea Politehnica Timisoara, CNP - , cu domiciliul În Durnbravita, , jud. 
Timis, cunoscând prevederile' art. 292 din Codul penal privind falsul in declmatii, declar pe propria raspundere ca 
impreuna cu familia1) detin urmatoarele: 

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobandirii 

lanova 3 2008 

Suprafata Cota-parte 
Modul de Titularul21 
dobandire 

1577 50% cumpărare 
Lucian-Adrian PRODAN 
si sotia 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
daca se afla in circuitul civil. 

2. Cladiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 

Adresa sau zona 

Dumbrăviţa 2 

Negreşti-Oaş 2 1999 

Topolovăţu-Mare 2 2002 

100% donaţie 

50% cumpărare 

si sotia 

Lucian-Adrian PRODAN 
(sarcini: drept de 
uzufruct viager) 

Lucian-Adrian PRODAN 
si sotia (sarcini: drept de 
uzufruct viager) 

* Categoriile ir,dicate sunt: (1) apart3ment; (2) casa d,~ locuit: (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. 
1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. 
2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul 
bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coprbprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/alitoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt 
supuse inmatricularii, potrivit legii 

= 
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire -- = 

Autoturism Dacia 1 2002 cumpărare .. ~_t:=_ . 

Autoturism Henault -, 2002 cumpărare , 
......c.~==-=~-==r::::oo 

. _~~ 
~;=r. ___ .. 

Autoturi31TI Oaewoo 1 1998 .~~~părare 
.'=:S:~== 

Moped Malaguti 1 2000 cumpărare 

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insl1mata depaseste 5.000 
de euro 

NOTA: 
Se vor mentiona toate bur'urile aflate in proprietate, indifere:lt daca ele se afla sau nu pe teritoriul F.omaniei la momentul 
declararii. 

,.....--~--='-~_.~, ... ~~ .. ---r------._---
Descriere s.umar:21 Anul dobandirii Valoarea estimata 

===.==-=--~----~~~~~~~~===--=~~-==-----~===---~--------~ 



III. Bunuri mobile" a caror valoare depasesi,e 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobule instrainate in ultimele 121uni 

-- :;.c: .~-'-"'" 

Natura bunului Data instrainarii 
Persoana catre care Forma instrainari! Valoarea 

instrainat s-a instrainat 
-~==~ -- -

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv 
cardurlle de credit, dac~i valoarea in~:;umata a tuturor acestol'a depaseste 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. 

. --
Institutia care administreaza 

Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi 
si adresa acesteia 

SRD 1 RON 5322.74 
~a=:o.=~~UI;~ 

Raiffeisen Bank 1 RON limita de credit -
SCR 1 RON 16145.81 

... Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit tlancar 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, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de pia.ta insumata a tuturor acestora 
depaseste 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclCisiv investitiile si participari le in strainatate. 

Emitent titlu/societatea in care 
Nr. de titluri/Cota de persoana este actionar sau Tipul'" 

participare Valoarea totala la zi 
asociat/beneficiar de imprumut -

L 

-
... Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (@uri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale 
in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte aşemenea 
bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. 

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare 

SCR 2014 2044 254816.44 RON .-



__ _ ___ _ __ _ , __ .•. _ .• ____ YO"'~"J'" ..,"IIIILI:: !::IrinUIl şau SUDventlonate fata de valoarea de piata din partea unor 
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii pUblice 
romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, 
a caror valoare individuala depaseste 500 de euro* 

- ~ 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator ~"e venit incasat 

~ 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 

~ 

1.3. Copii 

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al II-lea. 

VII. VeEi~:uri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 
din Legea tu. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 

; Sursa venitului: ~ Serviciul prestatlOb~tul :1 Venitul anual Cine a realizat venitul ~ 
J 

., numele, adresa generator de venit incasat '1 J 

1. Venituri din salarii 
_':.'::~ - =:=11= '= ~-= 

1.1. Titular Universitatea Politehnica 
Cadru didactic titular ! 116925 Timisoara i 

PCG Business Solutions Administrator 
==-r=r.r=~=!~ 

,, 61776 
- ~ ..... =e=- aa-JI~:~';':':'~':~-'===-~·-=-___ I.=-,,"n.=~:: -

1.2. Sot/sotie i 

1.3. Copii ' aloca tie copii 5616 

"ff--==== fi;: :;;:g. li..., 
2. Venituri~in activitati independe~!! ••• _-==--

=_I==m~~·~=i 2.1. Titular ~ _ e lt::l :::r'\lli:;'':;-'''_ ;C'::»' 

=-=-~n~=,1-=-=- ......:.1 ;: 
2.2 Sot/sotie ·1 i I . - x:zd! 1- i~ 

-=~:~~-=:-....:'.:-.... 
,: ,i 

-,> . ~.= :1 
=-~~ 'b-. 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 
3.1. Titular I l-

il r 
1,- :-==-=-...... 

3.2. Sot/sotie t .... ii 

- IL~ _=_L_ 
~. Venituri din ~titii 

~ : .-4.1. Titular ., 
= .- i ===--- re=rr~'~ 

; 

J~ 
.~-=_==r= ~ 

4.2. Sot/sotie .:~ -.:n .. b:~" ;.,=~n=~~ 

~ L 
5. Venituri din pensii - =-
5.1. Titular 

" 

r 
1,.- ... - ~ 

1\ , 
~ ., ,.. ~:---

5.2. Sot/sotie r 
I :~--==== L 

~====:;;_ ..... -==.'~,== 

I l " 

~ ~. P -='Ir2:::1:~ 
6. Venituri din .~~!~ti agr:';.ole 

':c::'=~~ __ ~m::a::::=--= . ~ ~ 

6.1. Titular .~ '. =~ :i==-==----=-==--=-.-:I:t:::=4 

~ . . - '"= ==~.~ ~.~ oa= ~ -
6.2. S,.usotie , 

-..=--= .. ~ '=--- '-i , 
:L ~ :b==== 

-~ 
7. Venituri dăn premii si din locuri de noroc -



--- -----
generator de venit 

, 
incasat j """" IC: lot:! , .. uresa Jt ~ 

7.1. Titular 
=~I ~=-.:..~= 

~ ! 
7.2. Sot/sotie l' 

) , 
1 - ~ == ~ , 

-
7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Sot/sotie 

- -= 
8.3. Copii 

= -
- .;:..:,. - ~~ 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potril/it legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor mentionate. 

Data completarii 

13.05.20'19 Declaratia semnată în original se afla la 
Direcţi~ Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



I"\"~AI'\ 1'41. L 

DECLARAŢlE DE ~NTERESE 

Subsemnatul Lucian-Adrian PRODAN având funcţia de prodecan al Facultăţii de Automatică şi 

Calculatoare, Universitatea Politehnica Timişoara, CNP , , cu domiciliul În Dumbravita, 

, jud. Timis, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăţi com.~rcialf~, Gompanii 1 sOI!ie~.ăţi nationale, institutii de credit, grupuri 
de interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
-denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni ._~i I sau a actiunilor 
1.1 . 

1.2. 

1.3. 

! 

. " 2. C2litatea de mt:mbn.i i'n organele de conducel'l3, administrare ş. cOi'ltml ale societătilor comerciale, ale 
regiilor a.utonome, ale companiilor I societătilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea I 

-denumirea şi adresa- J Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. PCG Business I administrator 1--Solutions SRL, 
Timisoara i I I 

2.2. 

2.3. I 
I 

I 
-r -

3. CaJitatecl de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi! sau sindicale: 

3.1. Membru al Sindicatului liber din Universitatea Politehnica Timişoara 

3.2. Membru IEEE 

-
3.3. Membru ACTM 

_._._- ----

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute În cadrul partidelor politice, functia detinută şi de!!numirea partidului politic: 

4.1. 

4.2. 

- -
4.3. 



____ .......... .;., ...... U.,IV 1,;l:i~ ue aSistenta jUrî<lîCa, consulltantă juridică, consultantă §i civile, obtinute ori 
aflate În derulare În timpul exercitării functiilor mandatelor sau demnitătilor publice finanţate de la 
bugetul de stat, local şi clin fonduri ext~~rne ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau 
unde~~ules~ac~onarm~o~~~~ri~~.~ __ ~~~~~ __ ~~~_~~~~~~~~~~~ _ __ ~ 

! , ! 
5.1 Beneficiarul de contract: i 

numele, prenume!e/ 
denumirea şi adresa 

Titular: 

SoVsoţie ..... ...... . . 

! 
Rude de gradul I *1) ale , 

titularului .. .... ...... . 

Societăţi comerciale! 
Persoană fizică autorizatăf 

Asociatii familiale! i 
Cabinete individuale, i 

cabinete asociate, societ3ti 
civile profesionale sau I 
societati civile profesionf:lle i 
cu raspundere limitată care II 

desfăşoară profesia de 
avocaV I 
Organizaţii 
neguvernamentale/ 
Fundatii! 
Asociatii *2) 

InstituUa 
contrac:tantă : 
denumirea şi 

adresa 

, 

i 
! 

i 
! , 

1 

I 

I 
I 
I 
r 

I , 

I 

Procedura 
prin care 

a fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul ; Data 
contractului , încheierii 1 I contractului : 

: , 

1 
i 
i --

I I 
i ! 
I : 

I i 
1 

I 
1 
; 
j 

I 
, 

I , 
I I 

I I 

I 

j 

Durata Valoarea 
contractului totală a 

contractul 
ui 

I 
I 

- -- -

1) Prin rude de gradul I se inţelege palinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descend:snt~1. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct.5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării : 

13.05.2019 

~tur~: 

D~c1a~atia semnată În original se afla la 
Direcţia Re~urse Umane a Universităţii 

Pohtehnica Timişoara 


