
DECLARATIE DE AVERE 

Subsemuatul, UNGUREANU DANIEL-VIOREL, având funcţia de Profesor, Departamentul CMMC, la 
Universitatea Politehnica Timişoara şi Director executiv al Institutului de Cercetări pentru Energii 
ReJ!enerabile al Universitătii Politehnica Timişoara, CNP 1, domiciliul Timişoara, str. 

. , cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul in 
declaraţii, declar pe propria răspundere ca Împreună cu familial) deţin următoarele: 

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
dobândirii 

Săcălaz, Timiş 3 2009 500mp 

Săcălaz, Timiş 3 2012 500mp 

Săcălaz, Timiş 3 2012 305 mp 

Grădinari, Giurgiu 1 2016 6000mp 

Cota-parte 
Modul de Titularul2) 
dobândire 

50% Ungureanu 

100% cumpărare 
Daniel-Viorel 
50% Ungureanu 
Simona Narcisa 

50% Ungureanu 

100% cumpărare 
Daniel-Viorel 
50% Ungureanu 
Simona Narcisa 

50% Ungureanu 

100% cumpărare 
Daniel-Viorel 
50% Ungureanu 
Simona Narcisa 

50% Ungureanu 

100% cumpărare 
Daniel-Viorel 
50% Ungureanu 
Simona Narcisa 

* 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. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Timisoara. 
) 1 1998 

, 
2 2013 

l 

Suprafata Cota-parte 
Modul de Titularul2) 
dobândire 

50% Ungureanu 

58mp 100% Cumpărare 
Daniel-Viorel 
50% Ungureanu 
Simona Narcisa 

232mp 50% Ungureanu 
(construiţi) Daniel-Viorel 
(din care 100% Construire 50% Ungureanu 
garaj 32 Simona Narcisa 

mp) .. * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatll comerCIale/de 
producţie. 
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
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. 



TI. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi si alte mijloace de transport care 
sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Mercedes B Class 1 2018 Cumpărare 

Autoturism Mercedes B Class 1 2019 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 
insumata depaseste 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la 
momentul declararii. 

Descriere sumara Anul dobândirii Valoarea estimata 

In. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile Înstrăinate in 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
Data instrainarii 

Persoana catre care 
Forma instrainarii Valoarea 

instrainat s-a instrainat 

IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institutia care administreaza 
Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia 

Banca Transilvania - Sucursala Timişoara 
(1) Cont 

RON 2007 54.987,47 
curent 

Banca Transilvania - Sucursala Timişoara 
(1)Card 

RON 2010 
16.826,61 

credit (limita 17.000) 

Banca Transilvania - Sucursala Timişoara 
(1) Cont 

EUR 2007 6399.77 
curent 

BCR - Sucursala Timişoara 
(1) Cont 

RON 2015 38.759,69 
curent 

iBCR - Sucursala Timişoara 
(1) Card 

RON 2017 
18.694,94 

credit (limita 20.000) 

BCR - Sucursala Timişoara 
(1) Card 

RON 2017 
6.434,44 

credit (limita 18.000) 

(3) Fonduri 
lMetropolitan Life Asigurări private de RON Contribuţie 2020 2.432 

pensii 

(3) Fonduri 
Metropolitan Life Asigurări private de RON Contribuţie 2019 7.204,68 

pensii 



, 
(3) Fonduri 

Metropolitan Life Asigurări - Invest Extra RON 2019 10.000 
de investiţii 

Metropolitan Life Asigurări - Invest Extra 
(3) Fonduri 

RON 2020 50.000 
de investiţii 

(3) Fonduri 
Grawe Romania Asigurări private de RON Contribuţie 2020 1.165,56 

pensii 

* Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar 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 piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate. 

Emitent titlu/societatea in care 
Nr. de titluri/Cota 

persoana este actionar sau Tipul* 
de participare Valoarea totala la zi 

asociat/beneficiar de imprumut 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri 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 
asemenea 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 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate 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* 

Sursa venitului: 
Serviciul Venitul anual 

Cine a realizat venitul numele, adresa 
prestat/Obiectul incasat 

generator de venit 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 



r'~'COPU 
*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 si al II-lea. 

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare) 

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sursa venitului: 
Serviciul 

Venitul anual Cine a realizat venitul 
numele, adresa 

prestat/Obiectul 
incasat 

generator de venit 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Ungureanu Daniel-Viorel UPT Salarii 156.452 RON 
Ungureanu Daniel-Viorel Academia Română-TM Salarii 34.975 RON 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Ungureanu Daniel-Viorel 
lNarodowe Centrum Nauki, 

Venit net 346.28 EURO 
Polonia 

Ungureanu Daniel-Viorel 
Narodowe Centrum Nauki, 

Venit net 252.05 EURO 
Polonia 

2.2 Sot/sotie 

Ungureanu Simona 
~arcisa 

PF A - medic primar ORL Venit net 21.651 RON 

p. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Sot/sotie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 



· 
Sursa venitului: Serviciul 

Venitul anual Cine a realizat venitul 
numele, adresa prestat/Obiectul 

incasat 
generator de venit 

6.2. Sot/sotie 

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Ungureanu Luca Andrei DGASPC Alocaţie de stat 1872 RON 

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

Data completării 
Declaraţia semnat V 

• "" 

"" a In orlgmal se află la 
DIrecţIa Resurse Umane a Universităţ"" 

Politehnica Timişoara 1/ 

.... 20.05.2021 ..... . 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul UNGUREANU DANIEL-VIOREL, având funcţia de Profesor universitar, la 

Departamentul CMMC al Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de Constructii şi Director 

executiv al Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile al Universităţii Politehnica Timişoara, 

CNP " domiciliul Timişoara, str. 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii I societăţi naţionale, instituţii de credit, 
grupuri de interes economic, precum şi membru A 

asociaţii, fundaţii alte organizaţii In sau 
neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de părti Valoarea totală a 
-denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau de părtilor sociale 

acţiuni şi / sau a actiunilor 
1.1. SC BRITT SRL, Timişoara, Arh. D. Asociat 17 1700 
Marcu 15D/9 
1.2 SC FIRST DESIGN SRL, Timişoara, Asociat 6 60 
Arh. D. Marcu 15D/9 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor I societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 
de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
-denumirea şi adresa- Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi I sau sindicale: 

3.1. Sindicat UPT 
3.2. CNATDCU (Comisia de Inginerie Civilă şi Management, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor si Certificatelor Universitare) 
3.3. APCMR (Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice din România} 
3.4. ASRO (Asociatia de Standardizare din România) 
3.5. ECCS (Conventia Europeană pentru Construcţii Metalice), EU 
3.6. IALCCE (International Association for Life-Cycle Civil Engineering) 
3.7. CER{Comisia de Energii Regenerabile a Academiei Române) 
3.8. ASRJAsociaţia de Sudură din România) 
3.9. Comitetului tehnic naţional de standardizare ASRO/CT 343 Bazele proiectării şi Eurocoduri pentru 
structuri 
3.10. IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) 
3.11. AICPS (Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România) 
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. 

4.2. 
4.3. 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obpnute ori 
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

numele, prenumele/ contractantă: pnn care contractului încheierii contractului totală a 
denumirea şi adresa denumirea şi a fost contractului 

Titular 
UPT,· 
Timişoara, 
Vi oreI UNGUREANU 
Str. A1 

_ Timişoara 

Titular 
UPT, Pi: 
Timişoara, 

Viorel UNGUREANU 
Str. 

, Timişoara 

Titular 
UPT, -
Timişoara, 

Viorel UNGUREANU 
(membru în echipa de 
management) 
Str. 1 

, Timişoara 
- --

Titular 
UPT, . 
Timişoara, 

Viorel UNGUREANU 
(membru în echipa de 
management) 
Str. 

, 
-, 

, Tim~oara 
Titular 
UPT,] 
Timişoara, 

Viorel UNGUREANU Str. 

Timişoara 

adresa încredinţat 

The 
N etherlands 
Standardizati 
on Institute 
(NEN) 

contractul 
Competiţie SA/CEN/G 

ROW/EFT 
A/515/2016 

-02 

05.2020 

UEFISCDI - Competiţie 30PCCDII 06.2021 
Unitatea 2018 
Executivă 

pentru 
Finantarea 
Învăţământul 
ui Superior, a 
Cercetării, 

Dezvoltării şi 

Inovării 

MCI - Competiţie 

Ministerul 
cercetării şi 

Inovării 

RFCS -
Research 
Fund for 
Coil and 
Steel, CEE, 
Brussels 

Competiţie 

UEFISCDI - Competiţie 

Unitatea 
Executivă 

pentru 
Finanţarea 

Învăţământul 
ui Superior, a 
Cercetării, 

Dezvoltării şi 

Inovării 

10PFE/ 
16.10.2018 

RFCS 
747847/ 

2017 

132/ 2020, 
cod proiect 
EUROSTA 
RS-2019-
E!113493-
CFSExpert 

12.2020 

05.2020 

12.2021 

contractului 

36 luni 12.000 euro 

40 luni 5.284.500 

27 luni 

36 luni 

24 luni 

lei 

5.309.100 
lei 

177.263 
euro 

1.091.178 
lei 



Soţ/soţie ............ . 

Rude de gradul 1 * 1) ale 
titularului .... ........ . 

Societăţi comerciale/ 
Persoană fizică autorizatăl 

Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau 
societăţi civile profesionale 
cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocati 
Organizaţii 

neguvernamentale/ 
Fundaţii/ 
Asociaţii *2) 

1) Prin rude qe 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 1 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 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: 20.05.2021 

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

Politehnica Timişoara 


