
Subsemnatul, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

CODREAN COSMIN-FLORIN , având funcţia 
la Facultatea de Mecanică 

, domiciliul Timişoara, str. 

cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ci 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 Categ6ria* Anul 
dobândirii Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
TituJa .. ul1 

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, copihtl), 
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 * Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de Titularul!) 
dobândirti p_arte dobândire 

Timişoara, str. Alexandrea 

1 2016 63m2 1/2 Cumpărare 
Olivia Codrean 
Cosmin-Florin 
Codrean 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialel 
producţie. 

*2) La I1Titular l1 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nuniele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

N~ ...... ,N~de~. ÂJMiI.te ,.~ l\hdw ........ 
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 valoarf 
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. 

-~ 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ~ 
ultimele 12 luni 
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Natuta .banalui Data Persoana către care s-a FC)J1J'la 'V_area .1 

tltştrăinat mstrăinării Înstrăinat instrtidrii 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investir 
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 qre administrează . , 

S~".d Tipul'" Valata D"'~auut" 
şi adres-a acesteia ; 

BRD, , Timişoara 1 RON 2003 132509,15 

ING, 
-

1 RON 2016 2849,81 
Timişoara 

ING, ! I 1 EURO 2016 312 
Timişoara 
r--"-
ING, , 

2 RON 2021 8003,78 
Timi3 0ara 
ING, 

2 EURO 2021 5000 
Timişoara 

1 

*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 anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent-titlu/sQ,cietatea,în care persoana ~ste 
Tipul* Număr de titluri! 

Valoarea tofală la zi "ction8r sau asociat/b'eneficiar de împrumut cota de participare 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi 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 pt 
an: 
...................... ... ............ ............. ................................................... ......... ..... ........................ 
......................... .............. ........... ............ .. ............ .... .......... .......... ....................................... 
................................................................ ... ........... .... .................... .. ............ ...................... 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

v. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii eDiise 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 c. .... etat bt inml Seatkat·la VaIoar.e 

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* 

Cine a realizat 'Venitul 
Sursa venîtuluî: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit 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 alll-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul anfiscal Închei: 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

Cin.,. • .a.t~ .8litş1rv'~k ,~eiul prestatJObiectul ~enitul 2\Doal 
Dumele~ adresa . 2eJ1erator 4e venit ÎncasJd . . . 

1. Venituri din salarii 

1.1 . Titular 
Universitatea Politehnica Salar conferentiar/prodecan, 

Codrean Cosmin-Florin Timişoara, . , plata cu ora, participare 112746 
Timişoara granturi/ contracte 

1.2. Soţ/soţie 
Continental Automotive Salar - planificare 

Codrean Alexandra Olivia Products SRL, 73289 
I Timişoara 

producţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folostnţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investipi 
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 activiti1ţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

" . . " 

Cine a realizat venitul 
Sursa vellitului: ,ServW pr.~ y.~aau" 
Nume,adT~a gettmtto:r d" v" IIlcasat 

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 

15.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



SubsemnatullSubsettmata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CODREAN COSMIN-FLORIN , având funcţia 
la Facultatea de Mecanică 

,domiciliul Timişoara, str . . 

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

' '''. A80tiat saU a~&Dar "Ill .oţietlti eomero13~ ' companii/sedetiţi naţÎODale, hlsti ... ' de credit, p,.p~i 
"tere~ econo.mie, P .. $m şi . emlml In aSoch!~lt, litn<laţii sau alte o..!Xa:Qiz;U!! n.~~VemtirnentaI,: I 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

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

2. Calitatea de membru în .organele de conducere administrare şi control ale socj~ltilor comerciale, a 
regiilor autonome, ale companiilprisocietăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit~ ale grupurilor de inter.i 
economic, ale asociatiilor sau fnnd~tiil.or ori ale altor organizatii nţguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

'3. Calitatea de melJlbru Ît1 cadrul aso~llilor "p'rofeşionaJe §iJsau sindicale d 
3.1. Membru în Asociatia de Sudură din Romania (AS~ 
3.2. Membru în Asoelaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V) 
3.3. Membru în Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timţşoara (SLUPTl 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau .. eretribuite 
detinute În cadrul partidelor politice, functia dejinută _şi denumirţa I!artidului politic 
4.1 . .... . 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consu1tantă şi civile, obţinute ori aflate 
in derUlare în timpul exer(}itării funcţiilor, mandatelor sau demnităplor publice fmanţate de la bugetul de 
stat, local ,i din fonduri externe ori încheiate cu societăp comerciale cu capital de stat s~u unde statUl este 
actionar majorita r/minoritar: 
5.1 Bereficiarul decootrnct: ~ I Institutia Pnx:edumpin T1pUl Data I ~mn Va100rea 

leIdenumireaşi ~ ~ careafust oontJ:a:fului îocheierii tota1ăa 
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denumirea şi îocrOOintat contra:tului. contmc 
crlre&l coo1Ia:tul 

TItular ....... ........ 

SoţIsoţie ..... .......... 

RWe de gnWl Il) ale tituJarului 
............ 

&rietăti~e'~fuică 
autori2ată' Amaţiifumiliale' Cabime 
llxtividual~~a9JCiate, sxiemti 
civileIIDfesiooalem~etăti civile 
IIDtesionalecu~1imitatăcare 
~IIDtesiade'iJYOC2t/~ 
""""~ , -'e'FtnJatiiI ~ ~ ... ' 

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 contractelt 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin dl 
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 salI 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

15.04.2021 
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r 
Declaraţia semnată În original se a~l~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 

politehnica Timişoara 


