
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, 
de Prodecan 

CODREAN COSMIN-FLORIN , având funcţia 
la Facultatea de Mecanică 

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. 

Adresa sau zona Categoria* ABitI 
dohindirii Saprafa1a 

C ... 
parte 

ModUl (le 
T~ dobândire 

, 

* 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. 

Timişoara, . 

P I 

C t . * Anul S af Cota
a egona dobândirii opr ata . arte 

I I I 

1 2016 63 m2 1/2 

1 

Modul de 
dobândire 

Cumpărare 

TitularuJl) 

._-----
Olivia Codrean 
Cosmin-Florin 
Codrean 



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpor 

care sunt supuse înmatriculării, potrivitlegii 

NattmI l\f~ ~ .• ~ Ad1d de fab~tle: Hedftt' .. cJob .... 
~ 

Autoturism Skoda Octavia 1 2010 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. 

~1II1dald Anal d.Mltdltl Valuana estbaafi 

I I 

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

l Natura bunwui Data Pers-oana dtre care s-a I Forma 
mstrăinat înstrăinării înstrăinat îDStrăh1ării Vatoarea 
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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: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

~"N~", Tipul* Ya)Qta ~taaaol '$.,ntlvaloare la zi 
şi ac1reSa acestei~ . 

BRD,: ) Timişoara 1 RON 2003 101685,96 
- - -
ING, 

1 RON 2016 3953,57 
Timişoara 

ING,l 
1 EURO 2016 5324 

Timişoara 

I 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii 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. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
at. 'onar sau asodatlbenefteiar ., îm rumut Tipul*' 
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N umăr de titluri! 



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p( 
an: 
................................................................ .......................................................................... 
...... .................... .... ..................................... ... ........... ... .......... .. ........ ........ .. ......................... 
......................................................................... ........... .. ........... .. ....... .. ....... .. ... .................. 
NOTĂ: 
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. 

Creditor 

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* 

i 

~a."",~, Sursa venitul1li:- Serviciu 1 presfatlObiectul Venltu:lanua] 
nnmele, adresa generator 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 gradul 1 şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheial 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul rlScal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sena )Mmitutui: ServNiul pa_~". '~.' Vent .. ~ . Cine a reatizJd v.ellftuI __ ete, afr'tsa 2enerafor de v-enit Încasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Universitatea Politehnica Salar conferentiar, plata cu 

Codrean Cosmin-Florin Timişoara, - , ora, participare 88111 
Timişoara granUni/contracte 

1.2. Soţ/soţie 
Continental Automotive 

Salar - planificare 
Codrean Alexandra Olivia Products SRL, ' 66553 

, Timişoara 
producţie 

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 investiIit 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 
-. 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Venituri din activi/liţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 

'O' ....... vew-t Suna veJdtuJui: Serviciul prestat/obiectul ~aDWd 
Nume, aliresa generator de venit faeasat 

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 

29.09.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



SubsemnatuVSubsemnata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CODREAN COSMIN-FLORIN , având funcţia 
la Facultatea de Mecanică 

, domiciliul Timişoara, ! 

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

1. Asociăt sau aqionar la s.ocieţiţi cmnerebile, eom ailfi/ ocietiţi naţîonâIe,' 'tnţii de aaTi!, '~ d 
interes eeunn,miC1 precum şi m:em:bm În asnciaţfi1 fundatii sau alte 9 , " '~ ~v~n~enta:le: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

2. C~ de.! m~ fu Ollgane1e eli ~ -"..1: Te, • . . i ':'e şi comml al~snCietijÎlor eDmer~ il 
~egiiJor ,aut9.:-:. ale comP8lljjlp~9cieti - naţiqp81e,,;\~'p; instibMiîlqr ~ CF~ ale. gJ,YPorilor de iniere 

I/~ mii al . i~'" ~7 r__ ,.'!, • al : '8:1to .. "'; '.~ 0& :'':. ..~.i -'le: 
" econo . c:; e 8$OC13 sau on e ' r UI~ , ,~ 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

. ;(. (' ~~ '~ .... . , membmi ~ ~nl 00" ,-"9. li' , ' ;" . 'mile - ilsau~sUl~ , ,~'" .... <~~;~. ;L~ J:iq;.i4 ,~ p: ~." , ş:t., ... . '. , ~. 't,~~. 

3.1. Membru în Asociatia de Sudură din Romania (ASR) 
3.2. Membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V) 
3.3. Membru în Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoara (SLUPT) 

44. 6alltatea, de' inemhro În qrganele de condncm:e, administrare. şi ,' tr~. r.1>lÎitet~, 'n~mtf 
deţinute În cadmI p~lor polttice, I'"'· ... ~a deţIDnti şi denl11Direa par,tidUJui ~.4' . ' 

4.1 .. .... 

5. Contracte, incmsÎY cele de asistenţă jupidică, consnltanţă jundică, conmltan'ţi şi civile, ah 'e o-n atlatl 
în deJluiar.e în timpul exercitării funcţîilin; mandatelor sau demnităfil'Or publie,e finan1tlte de la bugetul dJ 
stat, local şi din fonduri exteme Q • incheiate cu societăţi com:ePCiale cu capital de s.tat sau DDpe s.tatul est 
ac ' ar ma'.6pitarbninp"itar.: 
5.1 Bereficiarul de contnd: mnnele, 

Cenumirea . a:hsl 

1 

ValaIrea 
tota1ăa 



derunireaşi îmOOintat CC>I11m::Iului oontnd1 

00resl oon!laIDl 
TItular .......... .. ". 

SaVootie .. ........ . .... 

RWe de gm:Jul Il) ale 1itularului 
: ............ . --

, 

SocielEili COIllf1cialeI~fizică 
aubizatăI Asxiapi:finniliaJ.e' Cabh:te 
individuale, cabirete a9Jcia1e, ~ 
civilerrofesiooale sau~ civile 
ţrofesionale cuIăspun:Jere limita1ăcare 

desfătmtărroftsiadeavocati ~ 
negt 

1 

FuOOatW~ 

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, titulari 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractt 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru Înexactitatea s: 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

29.09.2020 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


