
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Dejica-Cartis Daniel Codrut, avand functia de decan la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării 
Universitatea Politehnica Timişoara, CNP , domiciliul Timisoara, , Jud. 
Timis, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria 
raspundere ca impreuna 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. 

* 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. 
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, Timisoara .1 2003 
103 mp. 

100% Cumparare Dejica-Cartis 
(supr. Daniel Cod rut construita) 

, Timisoara 2 2008 200 mp. 100% Donatie parinti Dejica-Cartis Anca 
Mihaela 

Timisoara 2 2008 80mp. 100% Cumparare 
Dejica-Cartis Anca 
Mihaela 
Dejica-Cartis 

, 1 2016 64 50% Cumparare Daniel Cod rut, 
1 (supr.utilă) Dejica-Cartis Anca 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Dacia Logan 1 2006 Cumparare 

Autoturism Ford Fiesta 1 2004 Cumparare 

Autoturism VW Jetta 1 2016 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. 

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

Apartament. adresa 
16.07.2020 

Timi;oara 

IV. Active financiare 

Iancu Victor, Iancu Elena 
Neli 

Donatie, 
autentificare m. 

1060, 16.07.2020 

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 fmandare din străinătate. 

'" _ '.- .... __ '-"':"~;;:""'".l-.~~_~ .. ~~~~~ .. ,'7'-'~"'-v . . . ~" il! , r 0 ...... '. ~. .' 
. ' ..•. -." I-':!J..:..'!~ m .':.'''')'.~"' .. ' 

., .. - :. __ .... - ~"~ .... ,- . 
'_ ,l ... _ ~ _ ... : '~''''..ok ~ ~~ _ _ '_ -: 

Dejica Cartis Daniel Cod rut - ING Bank (1) EUR 2016 12.640/10.05.2021 

Dejica Cartis Daniel Cod rut - ING Bank (1) RON 2005 2.147 /10.05.2021 

Dejica Cartis Daniel Cod rut - BCR (1) RON 2018 14.688/10.05.2021 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar se, 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme c 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturo 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

*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 fmanciare acumulate în străinătate. 

VI. Cadouri, sen''Îcii 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* 

: " '.- - ~ ~.'-·'"l~.'erf~~~.a~""".--W:;~F~~~·~''':;:~~t:":'\. ~ -:r-. -~ '-. 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi a/iJ-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia1 
(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. 

. ,. 
'- .• Ţ ,"T·r.-~'~'''~--''r~ijţ('l'·~o.z!~~'f"1'!"'~''~P~''~'~~'''.'':;·''''-·:,","''·~:: -"-" ..... . . • 1 .. ~ 1',- . ,,' ~ . te" , .. ,-' , 

-"', ., ,-'l~~r""" :~~.,~;;.:.~:.ţ.:.-~~ ~J-..";,,~:,\:..;:,,,~. "-,,:- ,.' " , " . .'. " 'ţ;:~". ~'._ , __ .~ .. ,,~,~~--: - .--., ....... ~.~ 4 "., .1 ..... • -, 

. ' "_.~ ~ '-.I_u!.'~._~ -!-~_.:.:..- 3iI ~~.,:~./..:.:.':"~.":'~ -t1 .. ' ,1.' ,..." tIin""lI -

1.1. Titular 

UPT - Timisoara Salarii 168342 

UVT - Timisoara Salarii 867 
Dejica Cartis Daniel Codrut 

Univ. din Galati Salarii 700 

Univ. din Alba Iulia Salarii 281 

1.2. Soţ/soţie 

Dejica Cartis Anca Mihaela UPT - Timisoara Salarii 56415 

1.3. Copii 
Agentia Judeteana de Plati si 

Alocaţii de stat pentru copii 3976 
Inspectie Sociala 

2. YenitUJIi din activifăfi hrdepe~ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Jle~4tn ""'ţfJ 
4.1. Titular 
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4.2. Soţ/soţie 

1 .1 ·~ Iii", piI'Mii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. - " .L '~din ~{ agricole 
-

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

_.~~ ~ 

s~ jf~1 
..,.; ""-.... ~ .... : 

,~:~,,: 

~~ ~il~jj~;!~ I ·~~:~ 
--.,..' 

7. Venituri din p~emii şi.~ lde 1JimJe 

7.1. Titular 

7 .2. Suy'::,uli~ 

7.3. Copii 

'8. ·yentiwl4m .• .ntrS4 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3·Q:>Ei~ 

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

Data completării 

10.05.2021 
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Semnătura 

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

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Dejica-Cartis Daniel Codrut, avand functia de decan la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, 

Universitatea Politehnica Timişoara, CNP 

Domiciliul Timisoara, Jud. Timis 

localitatea de domiciliu Timisoara 

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

1.1. ..... 

, , 

2.1 ...... 

- ~ 

-

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

~~~. ~ ~.~~I:~~~!~~;; ~~:. ~: .... ~ ! ': _~~ __ '." .' ._, ~-~-:~'. .\>~~ ~ 7:.-Y~-"~:f; 5-

.' , , ' '. ' , , . _' o . ' , , ,.0 

Nr. de păIţi 
sociale sau 
de actiuni 

c " 

--
: ',~ o: .>~:~::~<-,-~:.~.~~.\j,:~~~::.-;, '~:~ ::~; -::t~~~~ ; ::. t:> ,,:., ' f; ~'~~ ~,:' o -,' . ' - , ' - ,'. 

-

-

Valoarea totală a 
păIţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -

",~' ',<,:.-. j .... 'r~l·'1'-~~~'Rl~~:-~:.rrTU"·~~~· .... "po·· .. ·- -;.=-. "'3" o 

_. , .... ~. _~ u_~ .t' ~_ J 1 _ _ !_ .. .:~:l~'.i 4 _~~_l .. ~!.~- .. ~.~ .. :.~ -,..-" ~: - ~_. 

3.1. Membru al Societăţii Române de Studii de Anglistică şi Americanistică / The Romanian Society for English 
and American Studies 
3.2. Membru al Societăţii Europene de Studii de Anglistică / The European Society for English Studies 

3.3. Membru al Socieităţii Europene pentru Studii în Domeniul Traducerii / European Society for Translation 
Studies 
3.4. Membru al Societăţii Germane de Studii de Traductologie / Deutsche Gesellschaft fUr Ubersetzungs- und 
Dolmetschwissenschaft 
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5.1 Beooficiarul decootta.t numele, 
Jnl1l101cle'denumireaşi 00re;a 

Trtular ............ _ 

SoţISJţie ..• , ..•.•.. 'M' 

Rude 0--- ~ ale titu1aru1ui 

Socieiăti oomerciale'Per!nmăfizică 
autOO23lă' A<OOaţii fumilialeI Cabinete 
hlMdwle,cabiB:tea9Xiate, ~ 
civilepo1iS<mle sau~ civile 
rrofusiomlecurnspurme 1imi1alăcare 
~pofesiadeavocatlOrg;mi73ţij 

Jnstitulia 
oontra:tantă: 

denumirea şi 
00re;a 

ProcOOurapin Data careafa;t T1p.1l 
îrdrierii 

Durnta 
îrnOOirJtat cmlIa:tului CXJlltla;tului cooJrnctului 
conIIa:tul 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă, 

Vakm 
taalăa 

contndu 

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 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 

10.05.2021 
Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 
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