
DECLARATIE DE AVERE , 

Subsemnatul, Ciutina Liviu Adrian , având funcţia 
de Prof.dr.ing./ Director DGAC 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) 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 tări. , 

: 
~ ;. • .. t, ,1: ~. ÂIÎ\l1 ~;~ Adresa sau zona catego.,~ " dobiDdlîii .... ..' 

Corn Dumbravita inravilan 2007 

t.prafata 
Cota-
~ârte 

696 100% 

Modulde i 

dobândire TitW~~:~~ 

Cumparare 
Ciutina Adrian 50% 
Ciutina Laura 50% 

* 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. 

,. .~ 

. ~ ea\iiorla* . Alaul!~ f~pţafat8 Cota- Modul de .~ 

Adresa;sau ~Da. dobiD~ ' parte dobânaire TitUlaiull ) 
.". . i ~ " 

Timisoara, ; Apartament 2006 50 100% Cumparare Ciutina Adrian 50% 
Ciutina Laura 50% 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/d 

productie. 
*2) La "TitularII se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marea r. debuciţi Anu) de fabrieatie Modul de dobândire , 

Autovoehicul Dacia I 2015 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. 

~criere sumarl _, An~ .. dobindirii -, Valoarea-estimată '. ~ , 

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

Nafifra banuim .:. Data Perso a dtre ~are s-a Forma "~ 

mstTăinat instriinării ce'-- - mtrAiDat Înstrăinărit 
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 

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

Instituţia care administrează Tipul* 
si adresa • .:~a 

Valuta Deschis în stiu] Soldlv..aloare la zi 

Banca Romana de dezvoltare Cont curent lei 2003 85000 

*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 tid-.l ocietatea in care Ptrsoau.a este , Tijiul* 
Număr de 6tlurll ' 

Val92\fca tot:ăIă la D 
actionar sau asoclatlbeneficiar de im)!rUDlut .~: cota de.pa~~jpaI)e; 

. . *Cate?o~iile .indi~ate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiunz sau parţI soczale m 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 p 
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. 

Creditor Contracţat in JlIlul Seadenfla ~aloare 

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* 

Sun a venitului: Serviciul presfatlGl,iectul r 1'~IiIt .. l allual Cibe a realizat venitUl .~ 
numele, a,aresa . g~nQâtor de ~J·t . ,~sat 

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 aZll-ka. 
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Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheil 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

li Suha eDitaiui: iServiCiulprestatfOoteetul v.em1ui anual a Re a (realizat venitul 
Bomele, adresa " geuerlltw de veni,ţ tn~ 

1. Venituri' din salarii 

Angajator, Universitatea Norma de baza si activitati 
1.1. Titular Politehnica Timisoara, suplimentare didactice si de 137589 lei 

Timisoara cercetare 

Angajator, Universitatea 
1.2. Soţ/soţie Politehnica Timisoara, Norma de baza 5700 lei 

Timisoara 

1.3. Copii AJPS Timis Alocatie minor 1800 lei 

2. Venituri din activităţi .independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie , , 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilQy, 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie , , 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Sot/sotie , , 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

~.2. Bot/sOtie . , , 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
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6.2. Sot/sotie , , 

, U 

Sursa venitului: Servicjul pres~tat1obiectul Vemtnl anual 
Cine'a realizat venitul 

Nume, adresa generator de venit incasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie . , 

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 

21.05.2020 
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Declaraţia semnată În original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARATIE DE INTERESE , 

Subsemnatul/Subsemnata, Ciutina Liviu Adrian , având funcţia 
de Prof.dr.ing. / Director DGAC la Universitatea Politehnica Timisoara 

CNP ,domiciliul ' 
Timisoara , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asocqu acţioJUlr ia ~e~ eom l' ... '.-4' _-:;,. ocietăţi nationale, instituţii de ~edi,t, g , ....... jI,t 
Interes eco~;ri-.fC:"preewD~Şffj.emDJ1Î in ;J..t. ~~'~t\t;_sau alte ol"2aoizatii n~u'Yoernamentale: ~'J f~' f 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 .. .... 

2 C~t!l~~~-~~ :._........ "·Islrare si ... nlTel ale sociemjilor (1 '~~·,",I-
lleiI'1Io a ,.;,,. ~_ ... ;,,~ ~""t~ ~ ~,;:" :~~'e institutiilor de eJredit, ale grUPurn:6":~~~"i~ 
econorl:d~1l'i~ .. =t-1 :2iii~ ",:.~ . :~; ... d" '=:[10-" • '!tu or ori .. tor'Ol anizatii neguvernamentale: .: l' :~ 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1 Clubul Sportiv Asociatia Alergotura Presedinte O lei 

3. Cslitatea de membru in·~drul.o .. 1AiiilAJ" .'*:.:JI we.,şiI~u sÎndicale '1 l' , 

3.1 Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri - AICPS 
3.2 Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii - SRGF 

I.·A. CaUtitea de membru fu Orgq~:~~~D~eere, a.d.!Idnistrue şi contrOl, retribu'ifQ 'SIlD nere~~te 
d~tinute tii eadrntplii1ideto'Î'~politiee-, a 4 nUti}) denUmirea P2lrtfdlllUÎ polft!t~ t· ........... _ 

4.1 ...... 

':-5. 'Confraet'e, 'inclusiv cele de asistenţă juridică, cOBSultanfă juridică, consultanţa şi civile, obţinute ori ail~te 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor" mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul de 
stat local fi din fondUl'i externe ori încheiate cu societăţi comerciale cU capital de stat s-all. unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bereficiarul oooon1nK:!: numele, 

I 
btituţia I Pnnrlum ' T1p.ll Data I~ I Valoorea 

pmnnele'demnnireaşi acrea crntndantă: care a: conlIa::tu1ui llx:lrierii tomIăa 
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denumirea şi înatrlirJtat cootra:rului COlltIa:tului 
~ coo1ractul 

TitularCiutinaIiviuAdrian Univasitatm FDI-2:00- 861ei1ora, cf 
Po1itdmica 

Competitie 0586 fOOduri 
30.042020 9hmi ~lunar 

TiJ:nNma 
Nationala de&:zvoltare 

(max33 ore) :imtitutiooala 

Univasitatm FDI-20I- 86lei1ora,cf 
Politdmica 

Competitie CXi39fOOduri 
30.04.2019 9hmi JXX1la.i lunar 

TiJ:nNma 
Natiooala de&:zvol1are 

(max35 ore) :imtitutiooala 

Universi1atea FDI-:~)1- 200 1eiIora, cf 
Politdmica Canpetitie CXi39fOOduri 

19JX52018 36h.mi ~lunar 
TiJ:nNma Nationa1a de dzvolt:re 

(max14ore) imtituticmla 
SotIsotie ........... .. " , , 

Rude de gmelu1I1) aletituJarului 
............ 

Societăţi CCIIle1Cia1eIPanmăfizică 
alltnrim Asxiaţii 13milia1e' Cabinfte 
hlvidualt; cabirx:te~ 9Xietăti 
civileprofesiom1e sau 9XÎdăţi civile 
profesimale cură<p.n:xkre limi1atăcare 
desfă<mlă fesiadeavocat'~ , pIO , 
neguvanamentaleiFundatiii ~) 

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 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 

21.05.2020 

2 

Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


