
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul GIDTA EUGEN IOAN~ avand functia de (fost) DECAN (iDterimar), la Facultatea de 
Mecanică a Univenititii POLITEHNICA Timişoara, CNP , domleHiul in Timişoara, str •. 

, ) cURoseand prevederile ari. 191 din Codul penal privind falsul in dedanm, deelar 
pe propria raspundere ca impreuna eu famUiat) detin urmatoarele: 

·1) Prin familie se întelege 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 in circuitul civil. 

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

i 

1. Clldiri 

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

Apartament 
Timişoara 

Apartament 
Timişoara 

L"' ___ ! 

"""110; 
Timişoara 

1 1996 

1 2017 

2003 

65mp 

10Bmp 

I ... _-
• ." ."., ljU 

parţi 

comune 

50% cumpărare 

50% cumparare 

50% cumparare 

Ghita Eugen Ioan 
50% 

Ghita Daniela 

I n.h:':;';'·· ~· •• ';";'':' ~ - - I 
""JJ~ ..... ~J ,~tt 

50% 
Ghita Daniela 
Marioara 50% 

!It Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de 
producţie. 



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

n. Bunuri mobile 
1. Aatovehiculelaatoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe,iahturi şi alte mijloace de tranapor1 

care sunt supuse mmatriculirii, potrivit legii 

N ...... Marca N~ de .. I ;~de~ "" -" _ ___ ... ~: '~ '1 '~ 

Mochdde .~~ .,., o. 

Autoturism Toyota Corolla Hybrid 1 2020 cumpărare HSD 

2. Banuri sab formi de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artl şi de eult, eolecţii de artA şi 
Ilumismatiei, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national aau universal, a cAror valoare 
insumati depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate~ indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declaririi. 

'; .- • .. AIriII .. 'IL.... ;:0 !ir~'::tio\'::':':''':::O .... . ~~' ~:.:* 
•• " . ~ 

ID. Bunuri mobDe, a dror valoare depăşeşte 3.000 de euro fieeare, şi bunuri imobUe instriinate in 
ultimele 12 luni 

IV. Active rmaneiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, fonne echivalente de ecoJlomisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, daei valoarea insumati a tuturor acestora depi,~te 5.000 de euro 

N0ŢA~ 

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



Ja8tltatia are W.'*1Itrad :0' o_-
0:'" ~_, _ i.;_~:. k·.~r ~,~ .. " .', :np.t* t', ~ DeecIdii 1 .... -,i aclnl:* aeesfe1a .~ ... ~",:.-. L°:' ~ : 

B.RD 1 USD 2004 1598,61 

B.R.D 1 RON 2004 8815,11 

B.RD 1 RON 2008 4569,10 

B.R.D 1 EURO 2011 11,14 

B.R.D 2 EURO 2012 32.103,15 

a.RD. 2 RON 2018 25.616,01 

a.R.D. 3 RON 2018 22.167,56 

a.C.R 2 EURO 2007 4256,28 

INGBank 1 EURO 2007 3288,53 

ING Bank 2 RON 2014 11883,86 

AlIIanz Tiriac - Pensii private 3 RON 2007 51.522,14 

Allianz Tiriac - Pensii private" soţia 3 RON 2007 21.209,26 

·Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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. Plasam.eate, investiţii directe ,i Împrumuturi acordate, daei valoarea de piatl insumati a tuturor 
aeatora depi,eşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participirile in striinltate. 

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deJinute (titluri de staI, certificate, obligaJiunî); (1) 
acţiuni sau părti sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 



3. Alte- active- produdtoare de- venimri nete, care- insumate- depişesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

~~ .. _ .. _ .... _ ... _ .......... ~ ......••. , ...... , .. , •••................ , ........ , .........•...•.••.•...•. ....•......................... .. ~ .. . 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în strainAtate. 

v. Datorii 
Debite, ipoteei, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri. achiziţionate in sistem leasing fi alte 

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora deplfefte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strlinătate. 

'.l<~ ~ 

~ 
., ;' 

~, ~~ :';.~' ' - ~+ . ,;. ",,'. 
" ,,,-r • la ~ :::-~7. ~ 

" .-'- ,.. ,~ 

VI. Cadouri, ~emcn sau avantaje primite gratuit sau subventionate faţl de valoarea de piaţA, din 
partea unor penoane, organizatii, societlti eomereiale, regii autonome, eompanWsoei.etlti nationale sau 
instituţii puhUce româDeşti sau strliDe, inclusiv burse,. eredite,. ganmţii,. deeon.tIri de cheltuieli,. altele. cledt 
eele ale angajatorului, a căror valoare individuali depiteşte SOO de euro· 

aae. ;' l) 'I:: c ~ ... , ~.~ i : ' ~.1'~~ 
.... •• __ . ...LoZ.. 

~~~' 
.~~:~j_.c ~*~ .....-~~~~ _o{ '-':-:1:!'~~ii~ 'YiiUt -~,. .. ', 1: J!II~!:":~I~~~~~' , 

. ,':M • " ~"J ".:' ~-;. - ~~ ".: 
" '~, 

1.1. Titular 

1.2, Soţ/soţie 

1.3. Copii 

·Se excepteazi1 de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi alI l-Iea. 

VII .. Venituri ale deelarantului ,i ale membrilor sli de familie,. realizate Dt ultimul. an fiseal Incheiat 
(potrivit arte 41 din Legea Dr. 57112003 privind Codul fiseal, eu modifidrile ,i eompletirile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din m!inltate. 



CIae a redut y Sâna ,,"""1: Servieiu.l p .... tatIObledUl V~a.'" 
... ele.adraa . BDen.tor. .c vcBit ta~t 

l.Vemturtdin sţI/arii 
1.1. Titular 

Ghita Eugen Ioan Universitatea POLITEHNICA Conferentiar universitar - 209505RON 
Timisoara Salarii 2019 

1.2. Sot/Sotie 
Universitatea de MedicinA şi Chimist principal-Ghita Daniela Marioara Farmacie" Victor Babeş" din 45864 net RON 

Timişoara 
Salarii 2019 

2. Venihlrî- din aCtiVităţi inde]1eniknţe 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/sotie 

j~Venlturi din cedateafolfJsfnţeib~mifilor . . .~. 
<> 

3.1. Titular 

3.2. Sot/soţie 

4. , 'Vemh.tr.i din InVestitii . ,. ' 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

:5., 'Venituri d.in J'l!1ISii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri, :din actiVitop(lgricole 
6.1. Titular 

6.2. Sot/soţie 
-~--, 

~ 
I 

, -~ vciltahd: SeriJdUl......,.bIed1iI Vailtal .. 1IiilJ~ a. ........... 'i N .. e,a""" _.t 1, -Baeratmoftv. :<t 1'- 6. • . ~'j: 

7. , reni/uii tii" premii şj'dinJoClll'i'de noroc 
7.1. Titular 



7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Peniturimn alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie constituie aet public şi rAspund potrivit legii penale pentru înexactltatea sau 
caraeterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completArii 

i2.il).2620 .......................................... 
Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul GHITA EUGEN IOAN, avand functia de DECAN (interimar), la Facultatea de 
Weeanid 8 Universitl1ii POLITEHNICA Timişoara, CNP l(i307141l~88, domieiHul in Timişoan, str. 1 
[)ecembrie, Br. 65, ap 18, eunoseaad prevederile art. 292 din Codul peRai privind falsul in deelaratii, dedai' 
:»e propria raspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

~ 

Calitatea detinută 

Unitatea 
- denumirea . adresa- Calitatea deţinută 

. . -. 
~ ProaDmpin 

S.1 Ben::f.i:ianjdeaHratrume, ad·aad: caeaDt T1pJl 
pBUJJeWderunirmŞDesa derunirmşi îrmdntâ cniIU:iui 

am almalul 

1 

Nr. 
sociale sau 
de 

Valoarea totali a 
pătp.lor sociale 

Valoarea beneficiilor 

llm Vakma 
idteiri Dtma tJCa1ia 

al dla:bJlui c:ammii 
ca~mll1u 



TJtu1ar ............ _ 

~ ................. 

RWedepJulIJJ aJe1ibBu1ui -

............. 

~cmm:ia1e/PmOliUili:ă 
aDindI ~1imiJia1eIQtioete 

... 
~aiiY:e -~ . lILacD'") 

~pni9ooa1eSEl1~civiJe 
pni9ooa1ew~:m:re1imid1cae 
~poisiade~C9qi 
1Y'Dl. • r~.A . -Ti 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendenti şi copii pe linie descendentA. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuti,titulm 

soţul/soţia şi rudele de gradUl 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul S. Nu se declarA contracte: 
societi1ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul tmpreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 detin mai puţin ( 
5% din capitalul social al socîetlţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

PrezeDta declaraţie eoDStituie aa publie şi rispud potrivit legii penale pentru iDexaetitatea SI 

earacteral incomplet al datelor meDţioDate. 

Data completirii 

12. JOI $620 ...................................... 

, 

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

Politehnica Timişoara 


