
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, Trifan Daniel , având funcţia 
de _Sef Birou Infrastructură IT&C_ la _Serviciul de Comunicatii Informatizare U.P.T. _ 

CNP ~ , domiciliul ____ Timisoara, 

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 sa. zona Categoriaw Anul 
dobândirii 

loc.Tulghes, jud.Harghita 3 1999 

loc.Budiu Mic jud.Mures 3 2016 

Suprafaţa 
Cota- Modulele 
parte dobh4ire 

2214 mp 100% 
cumparare, 
uz.viager 

805 mp 100% cumparare 

Titulmlt!j 

Trifan Daniel 100% 

Trifan Daniel 50% 
Trifan Valentina 50% 

* 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 zona Categoria· ABul 
Suprafata 

Cota- Modul de l'itnlarnl2) 
dobândirii p~rte dobbclire 

loc.Tulghes, jud.Harghita 2 2008 165.8 mp 100% 
cumparare 

Trifan Daniel 
uz.viager 

loc.Budiu Mic, jud.Mures 2 2020 122mp 100% construire 
Trifan Daniel 50% 

Trifan Valentina 50% .. 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţll 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 transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

cNatura Marca Nr. de bueăp AnI de fahrkaţie Medul tie dobhttire 

autoturism Opel Astra J 1 2017 
cumparare 

(incheiere leasing) 

remorca Stema 750 1 2010 
cumparare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Însu mată 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. 

Descriere sumară Anul dobindidi Valoarea estimată 

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
lnstrăinat Înstrăinării înstrăinat iastriiBirii 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold!valo3re la zi 

şi adresa aeesteia 
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*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 anului jiscal 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. 

EmiteDt 1ittaJsociefatea ta care ~na este 
TipuJ* 

Număr de titluril Valoarea .. li la zi actionar sau asoc.iatltJe.aef"teial' de imprumut cota de participare 

*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 Contractat in anul Sea4ent la Valoare 

Banca Transilvania 2019 2024 60.640 lei 

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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Cine a realiut veuitul 
Sursa vflaituJlli: Servidul prestat/Obiectul Venitul aCtual 
nu.mele, adresa generator de veu.it iueasat 

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. 

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 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a Fealizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlObieetat VenitulaJlual 
numele, adresa generator de veait iDeatat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Trifan Daniel 
Universitatea Politehnica 

salarii 67.293 lei 
Timisoara 

1.2. Soţ/soţie 

Liceul Tehnologic Energetic 
Regele Ferdinand 1; 

Trifan Valentina 
Liceul Tehnologic de Vest 

salarii 54.193 Iei 
Timisoara 

Liceul Teoretic David Voniga 
Giroc 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
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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 yenitul Sursa venitului: Serviciul prestatloWeemI Veeittd_ul 
Nume, adr4:}Sa generator fie V"" bNasat 

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 

Trifan Daniel SC Build Line SRL inginerie, consultanta 7.693 lei 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Trifan Denis 
Agentia Judeteana de Prestatii 

alocatii 1.982 lei 
Sociale Timis 

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

Data completării 
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\:I~aţia semnată În original se a~l~ I.~ 
I Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 

politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Trifan Daniel , având funcţia - --- ---
de _Sef Birou Infrastructură IT &C_ la _Serviciul de Comunicatii si Informatizare V.P.T. _ , 

CNP , domiciliul Timisoara, - - -

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

1. Asociat sau acţionar la soeietăţi ecmtereiale, oompanWsoeietlp Dati-OBste, iDstttutii de endg~ gl'llp.ri de 
interes eetlnomic,preeum şi membru in asociatii. fundatii saa alteorpuizatii neguvernament&tt: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a acliunilor 

1.1. se Build Line SRL, Timisoara asociat unic 
100% 

200 
20 parti sociale 

1. Calitaiea de mCmlbru la organele de conducere, admiDistrare şi control ale ~ cwnen:iale, ale 
regiilor su~ ale eoDlpaaulor/sodetitiior IIaJIonale, ale mstftutiilor de cJ'etIit, ale IFUpufilol' ele intens 
ecoDO,mie, ale asmtiatill6r sau flDl.da~r ori ale altor tu-ganizatii n~U'ferRameIlUtle: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ... ... 

3. Calitatea de m&mllru in cadrul asociaţij:lor profesionale şflsau siadieale 
3.1 Membru in S.L.U.P.T. - Timisoara, 

4. Calitatea de membru. ta orgaaele dtl ecmdaeere, administn.re şi eeutrol, retribalte sau aeretl'ibulte, 
detin.te in cadrul partidelor ~itice-,-fwJctia deţinută şi denumi ... partidului ~(llitic 
4.1. . . ... 

5. Contrade, inclusiv cele de asistenţi juridică, coosultanfl juridică, consultantA şi civile, obtinute ori aliate , 
ta derulare tu timpul exercitArii fuDCţiilor, mandatelor sau oomAitAţilor pnbliee finautate de la bugetul de 
stat, Ioeal şi din fOlldnri edeme ori incheiate eu societăţi co.merciale cu eupital de stat sau unde statul este 
actionar majeritar/minoritar: 

Instituţia Procedura rrn Data Valoorea 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, con1Ia.1an1ă: care am TIpul îocheierii 

Durnta 
totală a 

p:enumelelcknumireaşi 00t00 denumirea şi încredinţat <mtm::tului 
con1lalului 

COI1tndului 
contla1ului 

a:lresa ron1rnctul 
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Titular ............... 

SoţI~e ............ ". 

Rufe de gmdul 11) ale titularului 
............ 

&rietăţi ronetciaIe/Per.mnăfizică 

autOOzatăI Nnciaţii familiale! Cabinete 
individuale, cabinete asxiate, ~ 
civile profe<.imale ~ ~ietăti civile 
proresionaJ.e cu tăsp.lOOere limi1alăcare 
~profesiade avocati CXg;.mizaţii 
neguvemamenta1e'FIJl1datiiI AsJciatii2) 

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 contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dec1arantul 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 
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Declaraţia semnată În original se află la 1 

Direcţia Resurse Umane a Universităţii ' 
Politehnica Timişoara 


