
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, MÂŢIU-IOV AN L. Liliana ,având funcţia 
de director la Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică, Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul str. Moşniţa Nouă, judeţul Timiş, 

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 zooa Categoria* 
Anol 

dobândirii 
Moşniţa Nouă, str. 

- ·,jud. 3 2016 
Timiş 

Vaţa de Jos, jud. 
5 2005 

Hunedoara 

Su.,rafata 
Cota- Modul de 
parte dobâlldire 

362mp 1 cumpărare 

1 ha 1/2 moştenire 

TrtalaruJt~ 

1/2 Mâţiu-Iovan Adrian 
1/2 Mâţiu-Iovan Liliana 

1/2 Mâţiu-Iovan Adrian 
1/2 Gurban Voichita 

* 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. 

Adresa saa zona Categorla* Anlll 
Suprafata 

Cota- ModuJde TltularuJ!) 
dobândim parte dobiDdire 

Moşniţa Nouă, . - 1/2 Mâţiu-Iovan Adrian 1, 
1 2016 95,74 mp 1 cumpărare jud. Timiş 1/2 Mâţiu-Iovan Liliana 

I Vaţa de jo~: ,jud. 
2 2005 60mp 1/4 moştenire 

1/4 Mâţiu-Iovan Adrian 
Hunedoara 3/4 Gurban Voichiţa 

* Categoriile indicate 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 
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Natura Marea Nr. de bucAti ADul de fabrieaţie Modul de dobândire 

Automobil VWGolf 1 2010 cumpărare 

Automobil Hyunday 1 2020 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 
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. 

Descriere suman ADuldobAndirii Valoarea estimată 

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

Natura banului Data Persoana dtre care s-a Forma 
Valoarea instFiinat instriiDirli tastrlbiit tilstriiDirii 

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 financiare din străinătate. 

Instit1Itia care uministreazi 
TIpul* Val.1a Desehis in anul SoIdlvaloare la zi 

şi adresa aeesteia 

BRD Timişoara 1 RON 2001 45737,84 

BRD Timişoara 1 EUR 2018 1413,50 

GARANTI BANK -card credit 1 RON 2016 100,00 

ALLIANTZ-TIRIAC Asigurări 
3 EUR 2005 5573,14 

Timişoara 

ING Timişoara 2 RON 2016 10161,64 

ING Timişoara 1 RON 2016 722,99 

RAIFFEISEN Timişoara 1 RON 2018 204,67 

Banca Transilvania 1 RON 2013 0,36 
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*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 titlu/societatea in care persoana este 
Tipol* 

Număr de titluri! Valoarea totală la zi 
actio~r sa. asodatlbenefleiar de imprum1lt cota de~artic::ipare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprumuturi 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 . 

Creditor Contractat ta anol 
. 

Scadent la Valoare 

ING Bank 2016 2041 246813 RON 

INGBank 2020 2024 35300 RON 

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* 

Cine a reaUzat venitul 
Sona venitului: Se"iciul prestat/ObiectW Venitul aa a1 
numele. adresa pnerator de venit incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul au 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 eDital 
Sursa veaitalui: Serviciul prestatlObieetul Veaital a ual 
numele. adresa f!eoerator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
MÂ ŢIU-IOVAN Liliana Universitatea Politehnica Timişoara Activităţi didactice, de cercetare 

şi administrative, plata cu ora, 140893 lei 
participare în proiecte 

1.2. Soţ/soţie 

MÂ ŢIU-IOV AN Adrian 
Atos IT Solutions and Services 

Inginer de sistem software 
S.R.L. . Timisoara contidential 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

ClBe a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatJobieetul Venitul anual 
Nume, adresa gene ....... de veait incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

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 
MÂŢIU-IOVAN Elena AJPIS Timiş Alocaţie 1988 lei 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatp-a sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. . . al se atla I~ 

nata În Orl~\~n\\Ie(s\taţ\\ 
lo(oţ\o se~ \JfC\ane o 

oec . Resurse 'r~'\Şoara 
o\recţ\a politenn\Ca \ ------

Data completării 

.. . 18.05.2021. ..... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, I MAn U-IOVANL.Liliana I , având funcţia 
de I director I la 1 Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică, Universitatea Politehnica Timişoara I , 
CNP 1 1 1 , domiciliul I Mo~nita Nouă, judeţul Timiş, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

l.1. .. ... 

- denumirea . adresa-
2.1. Asociaţia fuginerilor Electronişti din Timişoara, 

Timi oara 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

secretar Fără beneficii 

5~ContQde, tRdusieyeele. de.a$isfe. ... juridicl, ţOll$Ultaată jUridid, ~()lISliîţalttl ş1, ijiviJe, obţiilllt6 ori aliate 
,_ !D.,4e~Iă~Yi. ttmptd ,j:erdtJri,i fw.cfi~or;m~iuJâ.ţ. 4~ÎIlDitltiJot ,ubJlţţG"antatede I~ b.~~4esţâ~ 
'. ! .. ;ea.:.fidirtfon(fil~R txteme i)l'Î Ut~eiateeQ,. $Oe~ti e~Ul.cialec!l ţjliJ,lifaJ destât' Ş:3uunde sCt~ ţste,a~ti"lutr , 
,ms ·:od:taJ!/nun(lritar: . ..' y .,. " 

5.lBmeficiarulooo:ntratmnnel~ Roorlna T Dia IAmia Val<lml 
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pwumele'demnnireafi a.ireB cu1l1alaIlă: caeafat cuma:tului h:hcierii cumamlLri 1da1ăa 

OO:rumireafi îrmrlintct roJlrallllui CCIlIIarului 
a:re:a <X:I1Inliu1 

Titular ... .... ........ 

Scţf&:ţie ............... 

RlxE d! ~Il)a1etitu1arn1ui. 
............... 

Sociefăticunercialel~fi2i<ă 
am:izată' ~fimiliale/CaIm;e 
individuale, abirlaea.<nlate~ ~ 
cMle~mrodfţicivile 
pofuimaleruJ.ă<pmdaelimitlă<3'e 

~pofusiaoo(Woc::t/~ 
entOO'F mlG(iil. A ~2) ~ lD 

1) Prin rude de gradul 1 se inţelege 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 rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

..... 18.05.2021 ..... 
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Declaraţia semnată În original se a~l~ l.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 

politehnica Timişoara j 


