
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata" T ĂMAş Andra-Dana , având funcţia 
de Director Departament CAICON la Facultatea de Chimie Ind. şi Ingineria Mediului 

CNP ,domiciliul Timişoara, str. ] 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, decla,r pe proprie rAspundere 
cl împreună cu familial) detin urmAtoarele: . 

* 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 in alte ţări. 

Timişoara (3) 2012 583 mp 1/4 
TămaşAndra 

moştenire Săcărescu 
Rodica 

, 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. . 

2. Clidiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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Timişoara 

(2) 2012 136mp 1/4 moştenire 
TămaşAndra 
Săc&'escu Rodica 
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... Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerc;iale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatrlculării, potrivit legii 

~ '\ .. ". ,_.- ~' .. ,t~-'f .- -C.· """,~",--, _'A'.J ,.', • ~'j'_'" .,-.',. . .... _'.0_'-' 
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f. ___ ...... ~. __ ~I --_ _ -.. .. __ ':_1...- ___ ~ . .A.~~b...;..L .• _:;..~_.~~ ...... .:ltl.~'LI'O •. _~~_: .. ~_. ____ • ___ 4i: _. _."_' • • .0- ___ ~._ 

Autoturism SeatLeon 1 2018 cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiedecare rac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

UI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active l"manciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, fomte echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, d~că valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii fmanciare din străinătate. 

*Cat~goriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/Îi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului /iscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi imprumuturi acordate, dacA valoarea de piaţă insumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/funi); (2) 
ac/juni sau pCir/i sociale în societă/i 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 
DebUe, ipotecÎ, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri,. dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acum.ulate în străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unorpersoane,organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naponalesau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuali depăşeşte 500 de euro* 

~ . ., .... t· . " "" . ' .. {( ~'t·,~·- . ·" .. ·-..". ...... c·!'!'>'.<' .,.,'.~ •• ţf' ····'7:iJlf·,-~~·,,~· .... ,~·~·"rtr~f.f.r 1"'''~ .. :". :." . ~ ;.~ in :'- .;~ J''r~'" <l rl tj.". t ~ ... :' ';o~"J I )'ţ~ • , . L Ij,! ,.;·,nr,', ; '.'(.YJJfi,1 •. ' j~ . 0î)~~ . .;~::~i"k': :-"(""{l~·-.::".~!lJ-'lr,,;<.~,,"--:-~,~: ~\{ .... [.t./ ... ,- l,~ <. -' ":~;; ;~~~''''-:-;, _. . '-: .. '. Jl._ .:;L1!!'.!nr-:~b. .:..~, -JL.:.:.:.~~"ti~'tlr'I'~.r:~ :l.!hl: .. - .'~~::' .'. ,._.!.!!..<0it'J.·~:... ~ 
1.1. Titular - - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii - - -

·Se exceptează de la declarare cadourile şi (rataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 1 Nea. 
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VII. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fIScal încheiat 
(potrivit arte 41 din Legea nr. 571/2003 privind CodulflScal, cu modificările şi c01l1pletăriie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular UPT 

1.2. Soţ/soţie HOPI RO LOGISTICS SRL 

1.3. Copii 

3.1. Titular 

3.2. "'n?/C!nt~ .. 
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Salar - Şef de lucrări 

Salar - Economist 
Venit brut 

107232 din care 
7357 



6,2. 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

Alocaţie 2017 

Pre.zenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru. inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

15· O~ · .2. OJ) 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, T ĂMAS Andra-Dana , având functia 
de Director Departament CAlCON ' la Facultatea de Chimie Ind. şi Ingineria Mediului 

CNP ,domiciliul Timişoara, str. 

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

1. Aso~iat uu ~~onar la, ~oc~ti ~mer~I~.compa~~~J\if:~!'~~:~~"· .,~~~~~~' 
joteres econ()m.i~ Dreeum şi membru m asociatii. funda.tft;$MaJ(t ,»..r ·. . - . , nţlW~~ . 

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

- denumirea şi adresa - de actiuni şi/sau a actiunilor 

1.1.. .... . - - . 

. i: ealitaîe3 de mem'brn)a organele de conducere, admioistrare 'şi "control ale socie1ăpjor co:mel'ciale, ale 
Iregillct . autonOJDe, a.te eompâllii1or!;soci~F naţionale, ăle 'mstlţu;tj.Îlor de credit, ale grupairilor de; intere.s 
«onomic.,ale asoclâ'tillor sau.fun.cbitîilor on ale âItO.f .ol'2anaatti n.e2itvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... - _. - i 

a.tCa1itat~ de Jil'embru in ,cadrul llsocfatillorprofesjo1Îale7şi!sau "'sihdieale, 0:::,j~ -.i' •• ", 
3.1. Societatea de Inginerie Chimică din România 

l1. :câ1itâţea ~de DleuibOi iQ owal!ele' de, condutere; raifuiini.skan Ş\; control, ~(fi.Du;lte S-JlU neretd~uite, 
~deţiniite în eadruJ·f)artidelor·polltiee, funciia ife.tinuti si-denumirea .,art~dullIitialitic .P 
4.1 ... .. . -

.~ . Contţa~te, inClusiv ~~e·· ae fiiste.nti jUridiei, e-6osuln.ntăJuiidid, con.s~ltanţi şi civiJ~ obţin~e ori a(la.te 
iif'-d'1:tu1.a~e fu · ~pţd'ex!rcjtitii func@or.; mand~kloi- slut ~ltmDităfilor 'publtce fÎna.ntate- de la bugetul de 
itâ~ ]ocali şi diltJQD4~ '~terne ori iri~h:ei2te cu sodeţl!i . .eDmerdaIe cU capit~ de st~i sau unde statul este 
ile.tlon.r-maiolitaF/miDoman .- .", -" . , ." .-
5.1 Bereficimu1 00 conIract mmele, 

I Institutia I ~IJin I Tiptd· 1 Data I~ I Valoorea 
ţl"Cnumekldenurnitm şi adresa conI:mcIl:In1ă: care afust co.ntracIului ÎrICl:leiQii 10taIăa 
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T1tu1ar ..... ........ -

SOV~·· .. · .. ····· .. ·· 

..... . : ......... . 

1) Prin rud~ de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor dec1ltt& numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţiUută, titularul, 

soţullsoţiaşîrudele ele gradul 1 obţin contracte, aşa cum Sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu. soţu1!soţiaşi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, in4iferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act pU:bljc şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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l-Declaraţia semnată În original. se a~l~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Unlversltaţll 

Politehnica Timişoara 

---- - -


