
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, DAN Sorin-Ioan, având funcţia de de Director Departament Constructii Civile si Instalatii la 
Universitatea Politehnica Timisoara, 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--

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări , 

r~,~..; Anul 
Adresa sau roDa Categoria*' 

dobintIirii I 

Timisoara 3 2014 
__ o _ . 

Mosneni 3 2016 

Timisoara 
3 2021 

I Suprafaţa C~ta"" 
J!!t1e 

560 Y2 

2200 l 

674 1 

Mooulde Titnla-ru 1') 
dobândire 

mostenire 
DAN Sorin 

DAN Mircea 
DAN Sorin 

cumparare 
DAN Daniela 

DAN Sorin 
cumparare 

DAN Daniela 
* 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. 

.r. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări. 

.. 
r~" '. Anul 

Adresa sau zonD ~ (lobâRdirii 
Timisoara 2 2014 

Drobeta Turnu-Severin 
1 1980 . . 

Mosneni 2 2016 

Timisoara 
2 2021 

I ~ 

Cota- Modul de .. 
I Suprafata j)srte dobândire 

Titularu(2) 
.-

300 Y:z mostenire 
DAN Sorin 

DAN Mircea 

40 l cumparare DAN Daniela 

60 1 
DAN Sorin 

cumparare 
DAN Daniela 

22 1 DAN Sorin 
cumparare 

DAN Daniela 
" * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţn 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 

J 

1'(a11lr'. Matfa r. de bDeifi ~"'4er_r'" MdiJul.~ 

Autoturism Renault Laguna 1 2007 cumparare 

Autoturism Renault Megane 1 2018 cumparare 
;----

L 
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. 

~ .. ~. 
D-escriere 'umară 

• 
.~ Anul dobâadirii '\Caloarea estimati 

. 

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

Natura bnQului ··
J 

Data 'erso8na cAtre ftre' s;a Forma ~. ~, 

insf:i'j inst" instrA in ă rii Înstriinat instrâinA .. ii 
Valoarea 
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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 

I 

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

lnstitgţia care administreazi , ·i. · .. ~ 

iput* Viata Desdl în anul Idh'sloare la zi 
~i 9dresa -acesteia ~ 

*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 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. 

EQl Itcent ~it1u/societatea În care persOU8 este 
TIpalft Numit ele titlDri! 

Vl\loarea totaJă lu 'zi 
actfona.r sau asociatlbeneficiar de 'Unprumut ,~ ,,' ~ 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. 
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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 terţ, 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. 

it .'! . -, :b't: ~ l' r' '. ., 
{'~ 

~', 
Contractatm annl Sţadent la Valoare 

.'~ 

Raiffeisen BANK 2019 2025 91.801 RON 

Raiffeisen BANK 2021 2031 221.877 RON 

1--.. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piată, 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 eDÎtalui: -. ':ServidlÎl prestatlObiedlil j, Vellitul anual 
Cine a r~lizat venitul .... ~ numele, adresa, generator de venit incasat 

1 .1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

. 
1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile 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 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 . 

l.t 
. - - Sursa enitului: serYkiul prestatlObiectul Venitul anual 

Cjn~ a realizat veoÎtuf 
.J Dumele. adresa lenerator de_ venit incasat 

1. Venituri din salarii 
. 

1 .1 . Titular U.P. Timisoara salarii 154.541 RON 

1.2. Soţ/soţie 

\.3. Copii alocatii '1.988 RON 

2. Venituri din activităli independente 
2. 1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3 . Venituri din cedarea folosinţei bmmriJof 
" 

3. 1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri ain investiţii " 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Veni1uri din activităţi agricQle 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Cine a realizat yenitul i' Suna venitului: Serviciul prestatlobiectnl Venitul anual 
Nume, adresa ." lenerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din}ocuri de"noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din al1e surse " 

8.1. Titular 

8.2. Sot/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

21.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, DAN Sorin-Ioan, având funcţia de de Director Departament Constructii Civile si Instalatii la 
Universitatea Politehnica Timisoara, CNP , domiciliul Timisoara, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

fi. Asooat sin ~ it -~ fQ .. ~_ ..:...::.., companiilsocietiţi naţionale, iRstlfutfi de 4:redit. grupu-lii de 
t_~t~~~~; p: .. eţUlJlJl-~t." asociatij, fundatii sau alte ol'2lilDizalii nelluvernamentale-: , 

Nr. de părţi Valoarea totală a I 
Unitatea I Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

I - denumirea şi adresa -
; de acţiuni ş i /sau a aetiunilor , 
i 1.1. 
r L-_______ --
i r--- -, 
j.------- -------
i 
r 

2. Cal'taţea de membru în organele de conducere, administrare şi eontrol ale soe~titilor ,Comerciale. ale 
, regiilor autonome. ale tilmpllftlilorisocietiJilor nationi ale· ...... Idilor de credit ale grupurilor de interes 
l e_~oQ~muc, ale-asoeiaţtUQr ""au fundatiilor ori.!,'e.altor ()rgauizatH Dea~e"'aJllentale: 
i Unilatea 

~ -.:: denumirea şi adresa- alilatea de\inută Valoar a benefi iilor , , --
L .~": 1. - ~ 
~ .•. _-- l I-
I - --
I 
r -3.:j:a.!it~~ de 1J)~m;bruiI~ cadrul ~(iati.iJor profesionaleşifsala_sÎndicale .' .': 

;, .. _~) :;' Lt:';1 ~~p -~\ f, ,: , ,. ._ 
~. I. Membru Sindicatul Liber UPT 
3.1 Membru IAOSE - Internalional Association for Bridge and Structural Enginceri ng 
3.3. Membru \VSEAS - World Scientitic and Engineering Academy and Socicty 

4, ' Cali1aţ~ de membru. în organele de oondliee~ administrare şi contro~ retTibujte sali " net:etrihllite. 
I ~eţiDute în ~aclrul partidi}l>r pQ!itice, funcţi~ defjaufă şJ dellumireail3rtiibilui politic -~ 

..j,1. 
-

r 
r----' 

5. Contracte in'clusiv cele de asistenţă ju.ridică, consultantă juridică consultanţă şi civile, obţinute uri anate 
în derulare În timpuJ ex-ercitării ru-ne-pilor, mandatelor sau de n1tă(ilor publice tlnan!afe de ~a bllgetul de 
stat, local şi dior fonduri externe ori lnchelate eu soqetiti comerciale cu capital de stat au unde statul este 
acţionar majorit3r/minol'itar: 

Instituţia Prrx:edura ~n 
Data VaJrnn::a 

~.I L~ lell MII de conl1Cd:: l1lumle. coolrcUantă: caeafost lpul 
Îllcreierii 

DuralB 
lOInm" ~nurneleldenull1ilt~a şi a(h~ 001lUll irea . - incredin(at contta:tuIui 

cOlltJa1ului 
controclUlui 

CQf1tJ<d.U Itri 
adresa cootroctul -
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TJtulal~ DAN Sorin IMPRFSA 
PIZZAROTTI & , Con1ra.t de 
C&POMPONIO Cerere de ofenă 30JXi2020 1 lună lO.948RON 
CONS1RUCfn 

cercetare 

G.E.I.E. 
IMPRESA 
PIZZAROTTI & 

Contract de 
C&POMPONIO Cerere de ofenă 21.122020 5 luni 21.420RON 
CONS1RUCflI cercetare 

G.E.l.E. 
SoţI9Jţie ............... 

Rude de gtaiul II) ale titularului 
.......... '. 

Societăţi oomerciale' Persoonă fizică 
automată! A~iaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

I civile profesionaleS:lL1 societăţi civile 
I profesiooale cu rnspurrlere limitată care . 
I 

I destă:pară profesia de avocati Organizaţii 
I neguvemamentale' Fundaţii! ~iaţit) 

1) Prin rude de gradul] 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 simt 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 

21.0S.2021 
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Semnătu=r...,a'--_ _ _ _ 

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

Politehnica Timişoara 


