
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, LOV ASZ ERWIN-CHRISTIAN , având funcţia 
de DIRECTOR DE DEPARTAMENT la lJNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

CNP ,domiciliul TIMIŞOARA, _ 

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. 

l. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări . 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobâudirii 
Top: TarIa/Parcela 

1 1995 
740 740/12742/2 
Top: Taria/Parcela 

1 2001 
869 869/1 /2 
Top: TarIa/Parcela 

1 2003 
~86 786/2 786/2/4 

Suprafata 
Cofa-
~arte 

1,45 ha 100 % 

1,15 ha 100 % 

0,24 ha 100 % 

Modul de 
Titularul l) 

dobândire 

Mos.tenire 
Lovasz Erwin-

I Christian 

Mostenire 
Lovasz Erwin-

I Christian 

Mostenire 
Lovasz Erwin- I 

Christian ! 

<' Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terelluri 
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. 

Adresa sau zona. 

Ilmlsoara 

Timisoara 

Anul Cota- Modul de 
Categoria* dobândirii Suprafaţa parte . dobândire 

1997 46,80 mp 

2002 69,43 mp 

2015 49 ,80 mp 

2 2017 240 mp 

100% 

100% 

100% 

100% 

Vânzare
Cumpărare 

Vânzare
Cum părare 

Vânzare
Cumpărare 

Vânzare
Cumpărare 

Titularul2) 

Lovasz Erwin-Chr 
Lovasz Agneta-E. 
Lovasz Erwin-Chr. 
Lovasz Agneta-E 
Lovasz Erwin-Chr. 
Lovasz Agneta-E , 
Lovasz Erwin-Chr J 
Lovasz Agneta-E 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ele 



producţie. 

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

II. Bunuri mnbile 
1. Autnvehicule/autnturisme, tractnare, maşini agricnle, şalupe, iahturi şi alte mijlnace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dnbândire 

Autoturism Ford Focus 1 2008 Cumpărare 

Autoturism Ford Fiesta 1 2007 Cumpărare 

Autoturism Ford Fiesta 1 2008 Cumpărare 

Autoturism Opel Corsa 1 2004 Cumpărare 

2. Bunuri sub fnrmă de metale preţioase, bijuterii, nbiecte de artă şi de cult, cO'lecţii de artă şi 

numismatică, nbiecte care fac parte din patrimnniul cultural naţinnal sau universal, a căror valoart' 
Însumată depăşeşte 5.000 de eurO' 

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

lal1llimentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

... 

III. Bunuri mobile, a cărnr valO'are depăşeşte 3.000 de eurO' fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
înstrăinat însfrăinării Înstrăinat Înstrăinării 

.1 

IV . Active financiare 

1. Cnnturi şi depnzite bancare, fnnduri de investiţii, fnrme 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 financiare din străinătate. 

I 
Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis În anul I Sold/valoare la zi I 

~ ______ ~ş_i _a_d~r~es_a~a~ce~s~t~ei~a ________ L-________ ~ ______ ~ ____________ ~ ________________________ .1 
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BRD Maestro 1 lei 2002 6067 

BRD VisaCard Standard 1 lei 2009 511 

BRD MasterCard Standard 1 Euro 2005 1.075 

*Culegoriile indicale sunl: (1) cont curenl sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit hOl1car .IUl I 

echivolente: (3) fonduri de investiţii SOli echivalenle, inclusiv fonduri priVL/le de pensii sau alte sisteme CII 

acumulare (se )lor declara cele [!(erente 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 titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de p articipare 

*( 'oleg()rii/e indiciile \11111.' (1) hârtii de va/o{/J'(! de{inute (lit/uri de sto!. certl/icCIte. ohligu(illl7i). (:; ) 
{f('(iuni .mu jJ(lr(i sociole ÎI? ,)'ocietâ{i (,o11lerciule: (3) Îl11pnllnZlfuri ocordute În nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele atlate în străinătate. 

v. D~ltorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi a!t(' 

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

Banca BRD 2017 2030 350.000 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 ,'omâneşti sau străine, inclusiv bu,"se, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii I 
J 

J 

*5,'e excepleazâ de la declarare cadouri!e şi Irata/iile uzuale primite din partea rudelor de grodul / şi 01 } }-/eu 

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. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 
-1 1 1 Titular Lovasz Erwin-Christian 

Director Departament 162370 lei 
Mecatronică I 

I 

I 
1.2 . Soţ/so ţie Lovasz Agneta-El isabeta 

Director Biblioteca Centrală 106.326 lei I UPT 

I 
1.3. Copii Lovasz Evelyn-Astrid Inginer 97.084 lei 

I 
I 

2. Venituri din activităţi independente ] 
2.1 Titular I 

I 
2.2. Soţ/soţie j 

3. Venituri din cedareafolosintei bunuri/oI" 

3.1. Titular Lovasz Erwin-Christian 
Chirie apartament Timişoara 1500 lei 

3.2 . Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta 
Chirie apartament Timişoara 1 500 lei 

J 
4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 
I 
1 
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4.2. Soţ/soţie 
I 

5. Venituri din pensii 

5.1. Ti tular 

I 
5.2. Soţ/soţie 

6. Venitu.ri din activităţi agricole 
J 

6.1. Titular I 
I 

6.2. Soţ/soţie I - I 
I 
I 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc I 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie ~ 
-

7.3. Copii 

[ 

I g 1/ emlurz din alte surse 

18.1 . Titular 
Indemnizaţie de referent la 

I Lovasz Erwin-Lovasz teza de doctorat - Univ. 1753 lei 

~ Tehnică Gh Asachi laşi 

-1 I Indemnizaţie de referent la 
I Lovasz Erwin-Lovasz teza de doctorat - Univ. 556 lei 
I I 

Oradea ! 

8.2. Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta 
Plata cu ora activităţi didactice 744 lei I 

- Univde Vest 

1 

8.3. Copii Lovasz Karla-Elisabeth 
Bursa studenţească 11.400 lei 

I 

BUQetul de stat -J 
Lovasz Evelyn-Astrid 

Bursa de doctorat 18.000 lei 
BUQetul de stat 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelOl' menţionate. 

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

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, LOVASZ ERWIN-CHRISTIAN , având funcţia 
de DIRECTOR DE DEPARTAMENT la UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

CNP ,domiciliul TIMIŞOARA, 

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

. __ . __ .... _ .... _.----_._--._----._._._--_._-_ .. __ .. __ ..... _ .. _----_ ... _-_._-------_._---------.----------------_._--_._- -------_._--_ ..... _ .. __ .••.. ... _ ............ _ ........ ....... _ ..... -.. 

1. Asoci::tt sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri cit, 
_!I!!.e_!".~s eco!!~!Dic, _Q!~cum şi membru în asocîaţii, fundaţii ~au alte or~niza("ii neguvernamentalc:: ____ ... __ ._ ....... __ .. . 

lJ . j Nr. de părţi Valoarea totală (\ 

I 
l1Itatea C ,. d' - . 1 '1' I 

d 
. . d a ltatea eţllluta socla e sau părţi or socla c 

- enUl111rea ŞI a resa - d .. 
1 _________ ___ - ________________ .. ___________________ . _____ .. _____ ._____________ __ e ac~I!:l'___ ... şi~s~~_(~ _~qiLlnilor 

I- ~~-~: .... ~===~-~~~~=-=--=.~==_==--_==_~==~-~==_==_==_=~ -----.- -.---- I--·~-~=~:=_-~ __________ .... 
12. Calitatea de membru în organele de conducere, administra.-e şi control ale societăţilor comerciale, ale 
I ~egiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de. credit, ale grUPUrilor .. de in.t. en's 
~conomic, ale asocia{ţilo!, .s:!.l-~undaţJilor ori ale altor Of anizaţii ne~uvernamen~: __________ .. 

" 

U I1Itatea C' d' j 1 1 1_ - •. , 

f--.. __________ _____ -_j~_nu!~~i_'~~a şi ~~~e.~~ _ _=__. ______ __ ____ ~~Jta~~_~_~~~~L~~:_. _____ _____ ~~l oa~~~_~~~e. II~11 Oi" 

I :2. 1 . . ... . ,"._ .. ' --- .. _- ..... _---- -. ____ o. ____ ._ .. __ . ____ ._ . ________ . ______ .. _ _ . __ ._____ _ _________ . __ . • ___ . _____ _ . ___ . __ .. .. ______ .... __ .___ _ .. _ .. . _._. .. .. 

l-.--.. -........... ---.. -.- .- .. -... --.. --.. -.-.--__ . _____ .. _._ -______________ . __ .. ______ ___ o __ • _ __ ._ •• ___ • _______________ _ ____ • __ ._-.1_ .... __ . ____ .. _ .. __ .... _._. ___ .. _. __ .. ___ . ___________ .. -... . 

l..:I~_r.:..~I_!ta~~_~1p~!..l!~E!li~_~~dr:!l!.!s.Q~i_~ţiil~~fesiOilale şi/sau s'!!1dicale ________ . __ __ __ .... _ ... ,. 
! 3·.~ /\I~~)::r~1tyJ.(f-\?_()~~~~tia}~l?~~~I_~~~~~ Ş_tiinţ0_Maşinilo~~~~_e.caJ~_?!:l.~~J_(~!:L::: _secre~~-_~I} __ ş!ii~0_!i~_~_~9~r:~M_ 
! }:~_Ş_~R _(~~)_~ie~ltea __ ~.~_~g_~l!_ţ~_~ _~ţi~. J~9m~~1~1.::::.~lemb.!:~ ___ ________ ____ . ___ __ . _________ . ______ . __ . __ . ___ .. __ _ . __ ... _ 

14. C-aiit;:te-; ~i~--mem br~- --i~--ori~n~l~---d~---~o-~d;~~r;,--~dmini~t-;:-~-;e-şj--~-o~trol: --;:-~t~ib~i-t~-~;~--~~~ctrib u i t(" 

'--~~ti.!!~te în .5..ad_~t.!!Q~_rtidelor Jl.2!itice, fu~~ţ!!! __ <1~ţinută Ji d~_!!~~irea ~!tidului Rolitic ____ " ____ __ ._. __ . ____ ... _ .... 
l 4. 1. ..... 
1'" "- -. __ .0- _ ._ •• -- •• - - -- •• -.-. - -- - .-- -•• -- • • • "-. --.'--- -_._-.- - - -. - .------- •• -- - ----- ..• --.-.-. -- . - ---••• - -~ •• --- - -_ • • • -._ .-_.--._ ------ - ---.- - .• --- . - - --•• -----.--.-. ____ o". - -

r·--------------- -·--·----·--·--~-·---·----------··----- ----------.. -.-------------.-.--.---.. ----.------~.--.. -.. -----
I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juddică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
I 'in derulare 'in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
I stat, local şi din fondud externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul cstt 
f_~ţionar majoritlu/minoritar_:-,.. __ 

I InstitL*a I PIDcedura prll~[ 
I 5.1 Beneficiruul de conlmct I1lU11ele. contractantă: care a tOst Tipul 
I jJlenlll11eleidemul1ilU\ şi adn~~a denumirea şi inmrlinţat contractului 
r-.. . ___ . _ _ . __ ._ .. _ .. _. ____ ._._._. __ ._. ____ .. ___ ... __ _______ a_Lu_~______ _ _ __ cO~~~~~~l~_._+ _________ _ 

Ti lulru' _ ... ... _ .... ,. 

Soţ!~~e .............. . 

I 
t-R~ICÎc de ~~i~ll-l-I j .~~ titubrului 

_O . . 1- -------- 1-.- ... -.- . --- - - -- ---- -- ------ -

I 

. --~----I-----···_-- --.. --.-.... 
Data n. Valodl1..:a 

A , • -. LJLUaia .1_ 
IIlC leJel1l I . I tol;:u(1 il 

. i conU'actu III I . 
contmctulUi I 1 COIllmctlllul 

-- .-------- -------.-t---- -.-- I .. 
i 

1--

1 

i _ __ _ .. _._ ._. ___ _______ ._ .. _. __ .... _. _____ .. 1 __ ._. __ . _____ .. __ .. ___ . __ .__ _ _. __ ._ .. ____ ._. _____ . ___ ._ ... _. _______ .. ___ L __ _ 
1-' ......... . 

. __ ._L 
t 



.! 
-

&'Cietă~ comen::ialel Persoană fizică 
autolizatăI A&:ria~i familiale! Cabinete 
individuale, cabir-ete ast-x;iate. societă~ 
civile pmfesioru:lle sau societăţi civile 
pmfesionale cu răspundere limita1ă care 
desmş':k1ră pmfesia de avocati ()rgc1l1iza~ i 
_ ~~~~11~]~~1]!a}~ ~u1Cl~ti(~~J':11il~~__ _ ____________ ____ J ______________ _ 

1) Prin rude de [.;l'Udu/ 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 Iobţin 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 putin de 
5% din capitalul social al societăţii. indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta dechnaţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sali 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

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

Politehnica Timişoara 


