
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, STOIA DAN IOAN , având funcţia 
de _DIRECTOR DEPARTAMENT la _FACULTATEADEMECANICĂ.UPT_ 

CNP , domiciliul ___ Giroc,: , jud. Timiş 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) detin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţuUsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa au .... Ca .... • 
ADII 

..... dirii 
Giroc, 

1 2010 
liud. Timiş 

Supra'" 
Cota-
P1lrte 

398 1/1 

Modul de Titularul" 
.JI •• ..lIL "'L e 

.. 

Cumpărare Stoia Dan Ioan 

* 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. 

Anul Cota- Modul de 
,-

Categoria· Suprafaţa TifUlarull ) Adresa sau p»na dobindirii ~arte dobândire 
Giroc,jud. 2. 2012 

Timiş 
165 1/1 Construire Stoia Dan Ioan 
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* 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. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natuftl ..... Nr. "1Maeili Â.ItIIt de fabrk • MwIuJ ............ 
Autoturism Volkswagen Golf 1 2010 Cumpărare (second hand) 

Motocicletă Honda Varadero 1 2004 Cumpărare (second hand) 

Scooter Kymco Agility 50 1 2009 Cumpărare (second hand) 

Autoturism Volkswagen Polo 1 2009 Cumpărare (second hand) 

Scooter Yamaha X-Max 250 1 2015 Cumpărare (second hand) 

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. 

AIHII t10bIDdtrii 

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

Natura bunului Data Penoaoa citre care s-a Forma Valoarea 
msfriinat Înstriinirii instriinat ÎDstriÎnirii 
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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 

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

IDltitutia care administreazA TipuI* V_. Deschis in aDul SoIdivaloare la zi 
~,i .~~ • .-steia 

Banca Transilvania 1 RON 2011 483.13 

Banca Transilvania 1 EUR 2011 2346.09 

Banca Transilvania 2 RON 2011 41931.62 

DniCredit Bank 1 RON 2018 387.30 

INGBank 2 EUR 2019 13016.60 

*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 piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/sotiet.tea in care persoana este Tipul· Numlr de titluri! Valoarea totali la zi 
actionar sau asociatlbeneficiar de împrumut 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 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. 

Cn'dit9I' ţ..,... ..... uI · ~ .. V ..... 

Banca Transilvania 2014 2040 174,500.00 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi nationale 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 
Suna venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual 
numele, lldresa generator de venit fncasat 

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 an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. -
Sursa venitului: Serviciul presat/Obiectul Venitul anual ," 

Cine a realizat venitul 
numele, ad.resa generator de venit incasat 

1. V mituri elin salarii 

1.1. Titular 

Universitatea Politehnica 
Didactic şi cercetare 98068 

Stoia Dan Ioan Timişoara, '. 

ADR- Vest Expert evaluare proiecte 6908 

1.2. Soţ/soţie 

Stoia Andreea 
Universitatea Politehnic~ 

Cercetare 18600 
Timişoara, .1. , 

1.3. Copii 

Stoia Sofia Alocaţie stat Alocaţie 2177 

2. Venituri din activitlili independente 
2.1 . Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri d'm investitii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri dinactivilăţi agricole 
6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venind Sursa venitului: Serviciul prestatlobieetul VenitUl anual 
Nume, adresa litenerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi dil1joeuri 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 

03.06.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubsemnata, STOIA Dan Ioan -----
de DIRECTOR DEP ART AMENT la Facultatea de Mecanică-UPT 

, având funcţia 

--
CNP , domiciliul , jud. Timiş 

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

Il. ASMiat sau a~ la Mdeij com .. .., 8GDIpan~ ......., · .... utii d, tndit, aropuri del 
' .. -"" .... s-I...u tia - .... J.-" fUDd~" a~9rganizatii _ ,emam .. ÎIrterţs eco __ "f'iI 

I 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de ac! iuni ~/sau a acţiunilor 

1.1 ... ... 

2. ;oCilitatea de me.mbru in orgâieJe de lOIlâeere, admla!-_" li control ale lOCietltilor comere{lile, ale 
regiilor autonome, • compUiiler/societltiler ~Ie, ale tUdmliilor de- cre..llt, a~ gruparilor e iilteres 
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor ol'2anizatii~eguvematnentale: I 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 . ... .. 

3. CaIi}atea de membru in cadrul aso'Cj~tillor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 Membru sindicat SLUPT 
3.2 Membru al Societăţii Române de Biomateriale 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retrlbuite sau neretribuite, 
~'detinute in cadrul partidelor.poJitice,Junctia deţioutl şi denumireapartiduhu politic 
4.1 ...... 

5. Cdntrade, inclusiv ~Ie de asist~nţ~ juridicA, consultantA jutidicl, consultantA şi Civile, obţinute ori aflate 
În deruJare in timpuJ exercîtirii functiilor, numdatelor sau demnif5tllor pul1lice finanţate de la bug~tuI de 
sta local şi din fonduri externe ori încheiate cu societAti comerciale cu capital ae stat sau unde statul este 
actionar majorItar/minoritar: 
5.1 Beneficiaruldeoontrat~ Institutia Procedura pin TIpJl llia I~ Valoorea 
JIeflurnele'denumireaşi 00res:l crntIa::IanIă: careafust COI11l1dului îrxm.erii to1aIăa 
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. denumirea şi îocredinţat oontrcdului. contradului 
00resa coo1Ia:tul 

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

SoţI~e ............... 

Rlxle de graiul Il) ale1itu1mului 
............ 

Societăti oomerciale/PmmritDzică 
autori2a1ă' Amaţii finnilialeI 0IDirete 
~cabiretearoate, 9Xietăti 
civile profesiomle sau 9JCietăţi civile 
pro:fesiornle cu~ 1imitatăcare 
desfăcpnă profimde avocat' Organizdţii 
rtegW _1 Fl.Jl:rlatiiI:\.v. :".;;2) (a.ualIJO w:m:1 ' n;:u.,1<l\ll 

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 deftnite 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 il acţiunilor. 

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

Data completării 

03.06.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


