
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, DAN MIRCEA LAURENŢIU , având funcţia 
de Director de departament la Departamentul CAlCAM 

CNP ,domiciliul Comuna Moşniţa Nouă, sat Moşniţa Veche, 
Str . . judetul Timiş 

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* 
ADUI 

dobâDdirii 
ISuprala1a Cota-

parte 
Modul de Titularul!) 
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. 

dresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafata Cota- Modul de Tltularal2) 

, dobândirii parte dobABdire 
Sat Moşniţa Veche, corn. Dan Mircea 
Mosnita Noua, 

2 2010 100mp 1/2 
Cumparare- Laurentiu 
credit bancar DanAura 

Gabriela 
Bucuresti, Sector 

1 1998 30mp 1 Cumparare 
DanAura 
Gabriela 

L-._ 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura ' Marea Nr. de blleiti Anul de fahricatie Modul de dobAndire 

Autoturism Peugeot208 1 2019 Cumparare 

Autoturism Peugeot 308 1 2013 Cumparare 

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. 

Descriere sumarA Rul dob "ndir-U Valoarea estimati 

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

INatun bunului Data Persoana către eare s-a Forma 
Valoarea iJJstriiliat instrtinârii instriinat instriinirfj 

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. 

lastitVl" eare admillistrează Tiputlt Valuta Deschis in anul Sotd/valoare la zi 
şi ad resa a~esteia 

BRD Banca Romana Pentru 
1 Lei 2008 25.000 Dezvoltare - Group Societe Generale 

ING Romania 1 Lei 2015 50.000 

*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 ClI 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 
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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 participări le în străinătate. 

Emiteat titluhodetatea ia eare perseRo8 este Tipul* 
Numir de titlu,riI 

Valoarea totali la 1J 
acţionar şau asodatlbeaefieiar de imprumuf wta 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 Scadent la Valoare 

Intesa Sanpaolo Bank (credit ipotecar) 2010 2034 57.000 Euro 

ING Romania (credit nevoi personale) 2018 2023 21.000 Lei 

Persoană fizică 2020 2022 10.000 Euro 

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* 

Sursa venitului: 
DUDlele adre81J 
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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 al Il-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 realizat venitul 
Su . a venitului: I ServiciuJ prestatlObiedUl Venitul anual 
numele. adresa generator de \'eIIit ÎDcasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

UPT - Facultatea de Chimie 
Şef lucrări/Director 

DAN Mircea Laurenţiu Industrială şi Ingineria 110895 lei 
Mediului, CAlCAM 

Departament CAlCAM 

1.2. Soţ/soţie 

DAN Aura Gabriela 
Liceul Teoretic William 

Profesor 560211ei 
Shakespeare Timişoara 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea j%sinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 
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4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.l. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sursa veolttilui: SHVieiul prestatJobiedul Venitolanoal 
l'iume-O adresa generator de venit Încs,saf 

7. Venituri din premii şi din joctiri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venitttri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie 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 a!l~ I~ 
Direcţia Resurse Umane a Unlversltaţll 

politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, DAN MIRCEA LAURENŢIU , având funcţia 
de Director de departament la Departamentul CAlCAM 

CNP ,domiciliul Comuna Moşniţa Nouă, sat Moşniţa Veche, 
Str. Judeţul Timiş , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat au aetiooar la societăţi comerciale, companiilscJcittăti nationale, instilu1ti de eredat, grupuri d~ 
interes ecepomic, preeu,n, şi membru In asodaţti. fundaţii sau alte organiza1ii negulJeroam •• tale: 

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, Calitatea de membru în organele de cond1Kere. administrare şi cOlltrol ale sodetăJilor comercial~ ale 
regiilor autoDomea ale companiilor/societitilor nationale, ale in titntiilor de credit, ale grupurUor de Interes 
ecoRomic~ ale aşodalii1or sau fuodatiilpr ori ale alt .. organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 .. .... 

3. Calitatea 4e membru in qdrul asocia pilor profesionale şîlsau sindicale 
3.1. Membru sindicat SLUPT (Preşedinte SLUPT Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Membru 
Birou SLUPT, Membru Consiliul SLUPT - până in data de 10.01.2020) 

4. Calitatea de membru in org nele de l:ondu ere administrare i contr04 refribuite sau neretribaite 
deţinute În cadrolpartitJeJnrpoliticc, functia deţinută şi denumircfa partiduluÎJ~Ji1ic 
4.1 . .... . 

S. COlltrade, iDCl1lsivcele de asistenţA juridieit eOBSul1aată juridică, ~ODSulţan.ă şi dvOe, obţin .. te eri aflate 
in "erularetn tilDpul exercitirii luneCifter, mandatelor sau demnităfilor publice ftballtate de la b1lget1d de 
stat, loeal şi din fooduri externe ori 1nebeiat, cu soeietăti comerciale eu ,apftal de stat san unde statul este 
acţiORar m.ajedtarlmilltn'itar: 

InstituPa Ptoo:rlum prin 
filta Valoorea 

5.1 Benefuiarul de oonIrnct mmele, contractantă: careafust TipJl 
îtrlleierii 

Durnla 
totală a 

~demnnireaşiadresa denumirea şi încrOOinţrt oontrnctu1ui 
contIactului contrnctuIui 

contnrtJhIi adresa COl1tnK:tul 
Titular . ... . .......... 
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Soţ!soţie .......... . .... 

Rude de gmdul Il) aletitularului 
.4 •....•.• •• 

Societăţi comen:ialeIPersoonă fizică 
autoriz.atăI Asociaţii fumilialeI Cabinete 
iOOividuale, cabin;te asociate, societăţi 
civilerrotesi.onale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere 1imitată care 
des1ăşoară pufesiade avd Qganizaţii 
neguvemamentalelFundaţiil Asociati!2) 

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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 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 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


