
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Ciutina Liviu Adrian , având func~a 
de Prof.dr.ing./ Director DGAC la Universitatea Politehnica Timisoara 

CNP ,domiciliul Str. 
Timisoara , 
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 
••• -.' ••• -............ "'.4 ••• ' ••••••••••••• 

i!<l) Prin familie se înţeleg~ soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri bnobile 

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

Adresa ,zona C tegoria1t Anul 
dobAndhii 

Com Dumbravita inravilan 2007 

Suprafaţa 
Cota:-
parte 

696 100% 

"Modul de 
TUn ull) 

dobândire 

Cumparare 
Ciutina Adrian 50% 
Ciufina Laura 50% 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so~lIsoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor îÎ1 coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2.. Clădiri 

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

A"" saa ZOH Categorla*· ~ Supra"" 
COta- Modul de Titularu Z) 

dobindirii parte dobândire 
Timisoara, Apartament 2006 50 100% Cumparare Ciutina Adrian 50% 

Ciutina Laura 50% 
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* Categoriile indicate sunt: (1) ~partament; (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 şî numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de trausport 

care sunt supuse înmatrieulării, potrivit legii . 

tura 1 Mg"CJt r. u 
. . 

ul de f'ca 1 dobAndi e 

Autovoehicul Dacia 1 2015 Cumparare 

Z. Bunuri $ub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de ~ult, 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 

lamomentu1 declarării. 

Descrie sumaril Anul dobândirii Valo rea estimati 
-, 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate in 
ultimele 12 luni 

N,.nlnmilllli Daf8 Pe:nbaDa eitR care .... F .... Val .... , 
lastrilaU btrlÎliirli bistrlioW tMtrliaitii 
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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 depăseste 5.000 de euro , , 

NOTĂ: 
Se vor declara mclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

I stitll.pa car adi iUfS eaz-
u Tit c s 8 luI QI I . 08 e 

şi a'dre.sa ac"esteia 

Banca Romana de Dezvoltare Cont curent lei 2003 155000 

*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 Însumatăa tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şiparticipările in str~nătate. 

Emitent jtloJsocielJl,tea în care pen.oaJl8 este pul- ~umăr de titluri! V Ioana totali ta zi 
,cţiona:r sau uociatlbeneficiar de împrumut cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate. obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi socialem societăţi comerciale,' (3) împrumuturi acordate în nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, eare Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
....... . .. .. .. t .............. ...... ' . 1 ................ '- ........ I I .......................... ............ .... -.................................. . 1 .................................. " ..... . t ........... " p ...... <t .. ....... " .. " ...... .. .................. 1 .. .. 

.. .. • .. .. .. .. _ ................... ' . ' .............. I ............................... ~ ~ ............................ _ ... " ................. . ..................... .. ...... ~ ................. " ...................... ;. .......... ~ .. .............. " .- ......................... " • 

.. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • • ' .. ' ........... ., .- ........... ' ................... I ... " 1 "' .................. I ............ I " "1 ......................................... ~ .................. , ................ I .................. ., ............. .. .. I " ............... ,1 

NOTĂ: 
Se. vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V.Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise ltt bene.flciul unui terţ, bunuriacbiziţionate 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. 

Cred to ct În a uI C! . :! .. n la Valo re 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor perso~net organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituieli, altele deCât 
cele ale angaJatorului, a căror valoare individuâlă depăşeşte 500 de euro* 

Cine realizat venitul 
Sursa v "tul i: S.niciol pr 5 tlObieett1.l Venitul nual 
. numele. adresa., generator, de Yenit înusat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exccptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea ntdelor de gradull ~'i alI Nea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal~ cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

a ar I 
,Su c ituIui: ' Sl'r'-"Ît:iul lObi elul Veni I ua1 

a 
numcle,~dres8 I ge[lerator de_ ",enit iDcasat 

1. V~nituri din salarii 
Angajator, Universitatea Norma de baza si activitati 

1.1. Titular Politehnlca Timisoara, suplimentare didactice si de 177890 lei 
Timisoara cercetare 

Angajator; Universitatea 
1.2. Sot/sotie , , Politehnica Timisoara, Nonna de baza 36000 lei 

Timisoara 

1.3. Copii AJPS Timis Alocatie minor 2568 lei 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bulftirilor 
3. L Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituld din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie . . , 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 
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6.2. Soţlsoţie 

i zat f 
Sursa venitul1 i: Se ic' I restat! biet·nu· Venitul aDual 

a 
'"' urne. adresa genuâtor de venit incasat 

7. Venituri din premii ,i din jocuri de noroc '. 

7.1. Titlliar 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Ti e1liluri din (flte surse 
8.1. Titular 

8.2. Sot/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta deClaraţie constituie act public şi răspund potrivIt legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţiooate. 

Data completării 

06.06.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

CNP 1740822203157 ,domiciliul Str. Sorin TiteI Nr.l, Apart 10 
Timisoara . , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- demfillÎrea si adresa -, . . 

Calitatea detinută . , 

1.1 .. ... . 

- denu,uirea i adresa - Calitatea detinută . Valoarea beneficiilor 

2.1 Clubul S ortiv Asociatia Alergotura Presedinte o lei 

5. ~ buhSIv ..-d. adsteati jurtdid, eomndtaatI jvtdtd, eOasuItaafIfI ftvUe, .... ute .... aflate 
;ta "'Jarebl tbqptd ueJ'dtiril ...... , mau.,.... ~. tteftUdtăt:llor pa'" IJ8aDtafe de la bapllll de 
itat. 10_ .. din f'on4urt aterae en fBelleiate ea ~ COIIIIII'daIt '" eaplfaJ de ....... statul este 
a o.nar ma 8J'1ta~t: 
5.1~de~~ 

m.Jmcle'dwumîreasi adresa 10laIăa 
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TrtularCiutinaIiviuAdrian 

Sdif&Jţie····· .. · ....... . 

........ ... . .. ,! . ...... 

lJniva'Silarea 
Poli:tebnica 
TJ11lÎsalia 

~ 
Politd:inica 
Timl.!rara 

Universîtatea 
Polltdmica 
T~ 

Competitie 
NatimlIa 

FDI-2Q20.. 
0586fuhi 
oodfz\clfare 
:ÎIlSIitllIÎali 
FDI-aJl~ 

~9mtm. 
dedfz\cllm'e 
. institliimlIa 
FDI-201-
lX>39f:n;bi 
de~ 
institmooala 

30.0:12020 

30.042019 

19.(Xj2018 

91unî 

91upi 

36luni 

86lei1OOl, cf 
JlC!E!j hmar 
(max33cre) 

86.lei1m1,cf 
~lumr 
(nm35ae) 

200 leiIOOI, cf 
pcmjluoar 
(max14ae) 

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părillţipelinie ascelldentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor decIara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţînută, titularul, 

soţullsoţiaşi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum Sunt definite la punctul S. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţu1Jsoţia 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 in~mplet al datelor menţi()nate. 

Data completării 

06.06.2021 
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Declaraţia semnată În Original. se a~l~ I.~ I 
Direcţia Resurse Umane a Unlversltaţll 

Politehnica Timişoara J 


