
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Su bsemnata, 
de Decan 

TIRIAN GELU-OVIDID , având funcţia 
la UPTlFacultatea de Inginerie Hunedoara 

CNP , domiciliul \, Jud. Hunedoara 

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 ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
ADul 

dobândirii 
Comuna Sălaşu de 
Sus 2 2003 

Sat Sălaşu de Jos 
3 2003 

Hunedoara 
3 2016 

Simeria 3 2011 

Suprafata 
Cota-
parte 

8506mp 3/8 

2518 mp 52mp 

468mp 1/2 

1042mp 10/16 

~odDJ(Je I 
dobândire Tittdam") 

Tirian Gelu-Ovidiu 
moştenire Tirian Florin-Petru 

Tirian Voichita 
Vânzare- Tirian Gelu-Ovidiu 
cumpărare Tirian Florin-Petru 
Vânzare- Tirian Gelu-Ovidiu 
cumpărare Tirian Andreea 
Vânzare- Tirian Andreea 
cumpărare 

* 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. 
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2 2016 242mp 1/2 

Haţeg 

1 2003 74,66 mp 3/16 
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dobândire I r 
Vânzare- Tirian Gelu-Ovidiu 
cumpărare Tirian Andreea 

Tirian Gelu-Ovidiu 
Moştenire Tirian Florin-Petru 

Tirian Voichita 
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Sălaşu de Jos 
Vânzare-

Tirian Gelu-Ovidiu 
2 2003 385mp 3/16 

cumpărare 
Tirian Florin-Petru 
Ci1incă Mariana 

Simeria 
2 2011 262mp 10/16 

Vânzare-
Tirian Andreea 

cumpărare 
" * Categorule mdicate 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 fabricatie Modul de dobândire 

Autoturism Audi A6 1 2012 vânzare-cumpărare 

Autoturism Skoda Octavia 1 2005 vânzare-cumpărare 

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 
insumată 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 AltUI dobiadirH Valoarea estimată -

I I 
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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 dtre eaTe H "Ferma Va .... 
Înstrăinat înstrăinării însfninat f~trăinării 

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 fmancÎare din străinătate. 

Institutia care administread 
Tipul'" Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

:,şi adresa acesteIa 

*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 anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

[ ..Emit.ll>~ili:!~~î.că-mcare :gersoana este Număr de titluri! .' 
actj.onar sau asociat/beJleficiar de imprumut 

Tipul it 
cota de particip-are 

Valoarea totală la zi 
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*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. 

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 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 . 

.~ . " 
Cft4!fit&r Coatraetat t. aaUI Scadent la Valoare 

CECBANK 2016 2046 111.500 lei 

BRD 2016 2021 36.000 lei 

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* 

r--Cii ';-; ill t ~~tîl "'-l -puna' ve.JUIU1UI:- r ~et:\TlClDI !ll'~re-:...=-.u .. '=-venItUl !lDDal 
ne a rea IZa vem u 

numele, adresa generator de ven1t Încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi allJ-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. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Ven itul aaual 
~umele, adresa generator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

UPT /Facultatea de Inginerie 
Decan, Facultateade 

TIRIAN GELU-OVIDIU Hunedoara, 76152 lei 
Hunedoara, jud. HD 

Inginerie Hunedoara 

1.2. SoVsoţie 
UPT /Facultatea de Inginerie 

Inginer, Facultatea de 
TIRIAN ANDREEA Hunedoara, • Inginerie Hunedoara 

15300 lei 
Hunedoara, jud. HD 

1.3. Copii 

2. Venituri tim activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Venituri din cedareajolosin/ei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

I . ._ . di i Iti· 
I I J 

'f. Y tmnurt .. n nvest J 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 
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5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sursa enitului; Serviciul presttltJolJiectuJ Venitul anual 
N urne, adresa eenel'ator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi dinjccuri de n(i}roc 

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 

01.10.2020 
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Semnătura 

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

Politphn,n" 'T':_' - - l - __ • __ ... JlJlJ.I.l'iva1a. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 
de Decan 

TIRIAN GELU-OVIDIU ,având funcţia 
la UPT / Facultatea de Inginerie Hunedoara 

CNP , domiciliul Hunedoara, Jud. Hunedoara 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nafionale, institutji de credit, ~upuri de 
interes economic, precllm şi membru În asociatii, fllDdaţii sau alte organizatii ne2UVer.namentale: 

Unitatea 
Nr. de pătţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. Nu e cazul 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societă1ilor naţionaJe, ale institutiilor de credit ale grupurilor de 
interes economic, ale asocialiilor sau fnndatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. Asociaţia UNIVERSITIR Hunedoara Preşedinte -

3. Calitatea de membrII În cadrul asociatmor profeşionale şi/sau silKlica,le 
3.1. Membru cotizant A GIR, Sucursala Hunedoara 
3.2. Membru cotizant SRAIT Sucursala Timişoara 

3.3. Membru cotizant sindicat ALMA MATER 

4. Calitatea de inembrLL in organele de conducere, administrare şi control, retribui te sau neretribuite, 
deţinute în cadrul 'partidelor politice, fuuctia deţinută şi denumirea llartUfului p.olitlc 
4. 1. Nu e cazul 

I r5. ~onrrac~, fnclusiv cele de asistenţă jllridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţiqute ori 
aOate în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţiJor publice tinanţate de la 
bugetLLl de stat, local şi din fonduri externe ori incheia te cu societăţi comerciale cu capital de stat ~u unde 
statul este ac ionar ma' oritar/minoritar: 
5.1 Bmeficiarul deccntroct: numele, JnstituPa 

I.II11ele'denumireaşi 00resa coo1la:tan1ă: 
Procahna JXÎll 

careafast 

1 

Data Valoorea 
m1ăa 

I 



denumirea şi încredintat contta:tului ~ 
~ oontrnctu1 

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

Say'soţie ............... 

Rude de grOOul II) aletitularului 
............ 

Societăti canerciale'Penmnăfizică 
autcrizaIăI ~ fimilialeI Cabinete 
individuak; cabinete CHriate, me!ăti 
civilepu1fsiooa1e sau~ civile 
putesiooale cumspun:Iere Jimitalăcare 
~rrofu;iadeavcmJ~ 
negtM'tmnnentaIelFl.Jl1datiiI A3::x:iaţiP) 

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 

01.10.2020 

2 

Semnătura 

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

Politehnica Timişoara 


