
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, DAN DANIEL , având funcţia 
de _PRORECTOR______ la UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA_ 

CNP _ ,domiciliul _Timişoara, ; 
cunoscând prevederile arte 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 
N O T Ă: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zoaa Categoria* Anul 
Suprafata 

Cota- Modul de Titularul1) 
dpbi~4irii parţe cJ,o~cljr~ ? 

50% Dec1arantul 

Moşnita Veche 
3- Intravilan 

2008 641 100% Cumparare 
Dan Daniel / 

extins 50% soţia Dan 
Adriana Claudia 
50% 

Timişoara, 
Declarantul Dan 

3- Intravilan 2015 600 100% Cumparare Daniel / 50% 
Str. 

soţia Dan 
Adriana Claudia 

* 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. 

Adresa sau ZOD'a Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de TituJaruJl) 
dobândirii . J!arte .do~4ndire 

50% Declarantul 
Timişoara, 

2- Casa de locuit 2017 148mp 100% Construire 
Dan Daniel / 50% 

Str. soţia Dan 
Adriana Claudia 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr.debudţi Anul de fabricatie Modul de dobândire 

Autoturism Opel Corsa 1.2 1 2010 
Cumpărarei Soţia Dan 
Adriana Claudia 

Autoturism 
Volkswagen Tiguan 

1 2019 Cumpărarei Dan Daniel 
AH Space 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă : 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoar 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românie 

la momentul declarării. 

Deseriere sumari 

I 

Anul dobâDdirii Valoarea estimati 

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

Natura bUBuiui Data Persoana cAtre care s-a Forma Valoarea 
iJlstriit\at iQ,străinlrii tns~inat iIlsţriiu.4rii 

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. 

Instituţia care admlnistreazi 
Tipul* Valuta Desehis in anul Soldlvaloare la zi 

şi admit ~teia 

INGBank 
1- Cont 

Lei 2012 13.203 
curent 

INGBank 2- Depozit Lei 2017 44.405 

ING Bank 
1- Cont 

Lei 2008 850 
curent 

INGBank 2- Depozit Lei 2016 77.120 

BCR 
1- Cont EUR 2005 1.070 
curent 
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BCR 
1- Cont 

Lei 2005 3.708 
curent 

Ing Asig de Viaţă 
3 -Pensie 

Lei Contribuţie 2020 1.400 
facultativă 

Metropolitan Life Asigurari SA 3- Alte 
Lei Contribuţie 2020 3.116 

Asigurare de Viaţa Dan Daniel sisteme 
Metropolitan Life Asigurari SA 3- Alte 

Lei Contribuţie 2020 3.249 
Asigurare de Viata Dan Andrada Iuliana sisteme 

CAR Învăţământ Timişoara 3- Alte 
Lei Contribuţie 2020 1.200 

sisteme 
Metropolitan Life Asigurari SA 3- Alte 

Lei Contribuţie 2020 2.587 
Asigurare de Viata Dan Daniel (copil) sisteme 
ING 3- Alte 

Lei Contribuţie 2020 4.727 
Asigurare de Viata Dan Adriana Claudia sisteme 

Ing Asig de Viata Dan Adriana Claudia 
3 -Pensie 

Lei Contribuţie 2020 2.340 
facultativă 

Raiffeisen Bank 
1- Cont 

EUR 2017 53.083 
1 Curent 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa14 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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. 

Emitent tîtlgJs~ietatea in care penoana este 
Tipul* 

Număr de titluri! Valoarea totali la zi 
aţm.J:!~r sa.Q ~s~iat/b~eficjar de "'pl"Jlm:ut ta d ....... co . . e .JI~~u~~..,are 

*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 însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

, 
Creditor Contraetat in anul Scadent la Valoare 

PORSCHE BANK 2019 2021 27.489 LEI 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, . 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale ~ 

institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele del 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
~UIIl., adr~ 2eneratC),r de v~niţ încasat 

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 aliJ..lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectnl I Venitul anual 
lJu~ele, a61W8 generator de venit I tJ.ţas.t 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Profesor Universitar - venit 

DAN DANIEL 
Universitatea Politehnica din din salariu, PO, Cercetare, 189.001 lei 
Timisoara, . Drepturi din sentinte 

judecatoresti 

DAN DANIEL 
MEN, UEFISCDI, 

Membru CNATDCU 319 lei 
, Bucureşti 

1.2. Soţ/soţie 

DAN ADRIANA CLAUDIA SC ASADO CONSULT SRL Proiectare in constructii 34.189 lei 

DAN ADRIANA CLAUDIA SC VEPA CONSTRUCTSRL Proiectare in constructii 9.477 lei 

1.3. Copii 

DAN ANDRADA IULIANA 
AGENTIA JUDEŢEANĂ 

Alocaţie 1.982 lei 
PT. PRESTATII 

DAN DANIEL 
AGENTIA JUDEŢEANĂ 

Alocaţie 1.9821ei 
PT. PRESTAŢII 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

DAN ADRIANA CLAUDIA PFA DAN ADRIANA 
Auditor energetic, diriginte 

4.716 lei 
de santier, agent asigurare 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 
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3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestatlobieetul Venitul anual 
Nume,adrep geneoat()r de venit ~~_s~ 

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 

SC ASADO CONSULT SRL 
DAN DANIEL , Dividende 80.500 lei 

, Giroc 
SC VEPA CONSTRUCT SRL 

DAN DANIEL Dividende 10.133 lei 
Timisoara 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Liceul Teoretic Grigore Moisil, 
DAN ANDRADA IULIANA Str. Timişoara, Bursă 600 lei 

Timiş 
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Liceul Teoretic Grigore Moisil, 
DAN DANIEL Str. , Timişoara, Bursă 6001 

Timiş 

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

Data completării 

14.04.2021 

6 

Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, DAN DANIEL , având funcţia 
de _PRORECTOR ___ _ la UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

CNP ,domiciliul Timişoara,: 

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

1. Asociat sau aeţionar ]a societăţi comerciale, companWsocietlţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
m;em ecpn<tmi~,prCţQ §i lDem"l1I in aşo.~u.til, flu,tdJţii ş,u. alte org~~Pi :qeguvem~~enta..e: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunile 

1.1. SC ASADO CONSULT SRL Timişoara Asociat 
50% - 10 

100 lei 
Părţi sociale 

1.2 SC VEPA CONSTRUCT SRL Timişoara Asociat 
50% - 25 

250 lei 
Părţi sociale 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, admibistrare şi control ale soeietiţilor comerciale, ai 
regiilor autonome, ale companiilor/sodetiţilor naţionale, ale instituţiilor de cr~ ale grupurilor de inten 
ecQD9~ 31e ~~ţiU~r ~~u ~ndatillor o.ri ale altor o"'~J1~ţii neg1lVel'QDlep..tal,,: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea ji adresa -
2.1 ... 

3. C.utatea ~e Ille~bru in ea"rul ~e~tillor prof~ion~e şi/sau. sin4licale i 
3.1. Membru Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri 
3.2. Membru fiB - Federaţia Internaţională de beton 
3.3. Membru Asociatia Inginerilor din Romania 
3.4 Membru al Asociaţiei Auditorilor Ener~etici Qentru Clădiri 
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite~ 
d.~tl.I!u~ în qa,~ 1'~1:.ide.lor "I!~ fu.Dclia del!J!uti §t 4e~~Qlirea~artidului pofitk 
4.1. ..... 

S~ Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridid, consultanţă juridică, consultanţă şi civile,. obţinute ori aflate 
în derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ari încheiate cu societăţi comer.ciale · tu capital de stat sau unde statii) este 
actionar maljoritar/JtlÎDc)lit~r: 

JnsIituPa Procaiurapin una Valoorea 
5.1 Bereficiarul de contnrt m.nnele, ~ careafust TIfUl 

~ 
DumIa 

to1a1ăa 
rmrumele'dmumireaşi 00resa denumirea şi încredinlat 00I1tta:tului 

contndului 
<XJllIndului 

ronlIa:tllui 
a.trea contJ.cdul 

TItular ............... 
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:soţI~ .......... . .. ~ 

RWere gtaiul Il) ale 1i1u1arului 
............ 

Societăti ccmerciale'P~fizică 
auIJJlizaăI Arociatii fumilialeI Cabinete 
individt.ak; cabirete~ mctăti 
civile JYOfiSonale Slllsocictăti civile 
JYOfusiooalecu~1imitatăcare 
~JXOfesiadeavd Organizatii 
1"lPOI n . 

1 FUJriItiiI ~ 

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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractek 
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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

14.04.2021 
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Semn ~ 

Declaraţia semnată În original se află I 
Direcţia Resurse Umane a Universităţi 

Politehnica Timişoara 


