
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, Stoian Claudia Elena , având funcţia 
de Şef Birou Erasmus+ la Universitatea Politehnica din Timişoara 

CNP ,domiciliul Lugoj, str .. " 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 copii i aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria * Anul 
dobini(iri! 

Firdea 5 2011 

Lugoj, Str. 3 2013 

-
Corn. Traian Vuia, Sat 3 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 2 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 1 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 1 2013 
Sudrias 
Com. Traian Vuia, Sat 1 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 1 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 2 2013 
Sudrias 
Corn. Traian Vuia, Sat 2 2013 
Sudrias 
Lugoj 1 2013 

Lugoj 1 2013 

Suprafatft 
Cota-
~arte 

200m2 1/2 

226 m2 1/1 

2300 m2 3/16 

5800 m2 3/16 

16800 m2 3/16 

24700 m2 3/16 

11600 m2 3/16 

1100 m2 3/16 

10000 m2 3/16 

5800 m2 3/16 

8400 m2 3/16 

34400 m2 3/16 

1 

Mo(hdde Titolarull } 
dobâll,U,re 

Vanzare / Stoian Catalin 
Cumparare Aris -112 

Stoian Claudia 
Elena-l/2 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris-3116 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris-3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

.. 



Lugoj 2013 Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

* 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. 

Adresa sa ... zon~ (::ategoria ~ Anul 
dobândi-di 

U~~~ 

Timisoara, 1 2018 

j 

Lugoj, 2 2013 
1- ' Jud. Timis 
Corn. Traian Vuia, Sat Sudrias 2 2013 

Suprafata' 
Cota- Modul de Titulilru 12) 
Parte. dobândi"re 

69m2 1/2 Cumparare Stoian Catalin 
Aris -1/2 
Stoian Claudia 
Elena -112 

360 m2 1/1 Mostenire Stoian Catalin 
Aris 

218 m2 3/16 Mostenire Stoian Catalin 
Aris - 3/16 

* 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 

: ... ~ .;;. 

Natura -Marca Nr. 'de bucăţi Anul de fabricat~ Modu l de dobâodire 

Autoturism Volkswagen Touareg 1 2014 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 sumară Anul dobâ'odirii 1 Valoarea estimată 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

-Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat înstrăinării 

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. 

lllstitţtfia care'adntiniştrea,d 
Tipul" Valuta 'Deschis în anul Sold/val~re la it si ăJlre&ţl aCf!St~ja 

BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA, Agenţia Lugoj, str. l Ron 2018 3541,28 

- " jud. Timiş 
BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA, Agenţia Lugoj, str. 1 Ron 2017 228.27 

Lugoj, jud. Timiş 

BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA, Agenţia Lugoj, str. 1 Euro 2018 722.22 

,_ " Lugo j, jud. Timiş 
BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA, Agenţia Lugoj, str. 2 Euro 2018 2067.11 
, " Lugoj, jud. Timiş 

BCR, Sucursala Lugoj, : 
1 Dolar 2015 272.06 IL ' . d Ţ' . L.c ugOl, JU. lmlş 

*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. 

Em~ten.ţ titlulspcletafea bi care pers,oana: este 
acţionar ,sau aS6cia,tI)$),u~ticiar de Imprumut Tlpu:l* 

-Nu-măi' de 'tiţlqril 
ceta d'e ~arti~H!are Valoarea total. Ia zi 

*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. 

Creditor Contractat în anul Scad,ent la Valoare 

BRD-GROUPESOCffiTE 
2017 21.09.2022 85700RON 

GENERALE SA 
BRD - GROUPE SOCIETE 

2018 18.04.2047 276580 RON 
GENERALE SA 

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 r.ealizat venitul 
Sursa' ven,itului: s~rvici~i preStatlObieetul Venitul anual 
numele, a.dresa. ~eQ.eratQr de venit incasat 

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 

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. 
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Cine a realizat venitul 
·Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numCile. adr~a 2:enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii -
1.1. Titular 

Universitatea Politehnica 
Stoian Claudia Elena Timisoara, , Lector universitar 61606RON 

Timisoara 

1.2. Soţ 

Stoian Cătălin Aris 
I.S.C.T.R - . Inspector Trafic Rutier 

53844RON 
, Timişoara, 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

iL Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor 

3. 1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4. J. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri di'n . activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

·Ciue il Fealizat ''f~.dtul 
Sur-sa venifului:; $eiviciul 'prestat1obioctul Venitul anual 
-NilJm" adres~ tzenerator de venit Încsiaf 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titu Iar 
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Stoian Claudia Elena UEFISCDI, Bucuresti 
Premiere rezultate cercetare 

666,67RON 
PRECISI 2020 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Stoian Claudia Elena 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

Indemnizaţie creştere copil 5922RON 
1i Inspectie Socială Timis 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Stoian Natalia Elena 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

Alocaţie 3600 
si Inspecţie Socială Timiş 

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

Data completării 

25.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



· " 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Claudia Elena Stoian , având functia 
de Şef Birou Erasm us+ la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul Str. ' , Lugoj, ,jud. Timiş 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, jnstit.uţii de credit, grupuri de 
interes e~conomjc, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţîi ne~vemamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea ş i adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de aCl iuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..... 

2. Calitatea de membJ'u în organele de conducert; administrare ,şi control ale ocietăţilor comerciale ale 
regiilol' autonome ale cOJUpaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de ctedit, ale grupurilor de interes 
et;OlfOmic, ale asocia,tiilor sau fundaţiilor ori ale altor organiZaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şj adresa -
2.1 ... ... 

3. Caliţatea' Q~ .in·emtJruÎn cadrul as()ciaţiilor profesionale şil~ati 'sindiţ~le 
3.1 Societatea Română de Studii de Anglistică şi Americanistică/ The Romanian Society for English and American 
Studies + The European Society for the Stud) of English 
3.2 Sindicatul Liber din Universitatea "Politehnica" din Timisoara 

4. Calitatea de membru in organele de conaucere, administrare şi control, .,-etribilite sau neretribune, 
aeJinute în cadrul partidelor poHţic~Iunc.tja detinuta. şj denumirea partidului pofitic 
4.1 .. .. .. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, 9bţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţiJor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de şUit.şau u.Dde- statul este 
acţiona r maloritar/m inoritar: 
5.1 Beneficiarul de contrnct: munele. 1 hwitupa I ProcOOura prin ! Trrx,J1 Data ! Durnta ! Valoorea 
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prenumele'denwnirea şi adre:xl contractantă: care a fost con1rnctului încheierii cootmctu1ui totală a 
denumirea şi încrOOinţat controctului controctulu 

adresa c.on1roctul 
Titular .... . ..... ..... 

SOţ!roţie ............... 

Rude de gnrlll II) ale titularului 
.... ........ 

Societăţi canerciale' Persoană fizică 
autorizată! Asxiatii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete ~ate, societăti 
civile pruresionale sau societăţi civile 
profesionale cu tăspundere limitată care 
des~ profesia de avocati Organizaţii 
ne::!.uvemamentale'F LUîdaţiil A!D::iati2) 

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 T 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 incom plet al datelor menţionate. 

Data corn pletării 

25.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se a~l~~~ 
Direcţia Resurse Uma~e.a Universlta II 

politehnica Timişoara 


