
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, LOV ASZ ERWIN-CHRISTIAN , având funcţia 
de _DIRECTOR DE DEP ART AMENT la UNIVERSITATEA 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. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zoua Categoria* Anul 
dobândidi 

Top: Taria/Parcela 
1 1995 740 740/12 742/2 

Top: Taria/Parcela 
1 2001 

869 869/1 :/2 
Top: Taria/Parcela 

1 2003 786 786/2786/2/4 

Top: Taria 180 3 2010 

Top: Taria 2122 3 2010 

Top: Taria 262 3 2010 

Top: Taria 168, 211, 1, 
5 2010 

187,190,18726,19,6 

Su,prafaţa 
Cota-
parte 

1,45 ha 100 % 

1,15 ha 100 % 

0,24 ha 100 % 

500 mp 37,50 % 

1741 mp 37,50 % 

364 mp 37,50 % 

19673 mp 37,50 % 

Modul de Titularull ) 
dobândire 

Mostenire 
Lovasz Erwin-

Christian 

Mostenire 
Lovasz Erwin-

Christian 

Mostenire 
Lovasz Erwin-

Christian 
Nagy Agneta 25% 

Lovasz Agneta-
Moştenire E.37,5% 

Oprean Monica 
37,5% 

Nagy Agneta 25% 
Lovasz Agneta-

Moştenire E.37,5% 
Oprean Monica 

37,5% 
Nagy Agneta 25% 

Lovasz Agneta-
Moştenire E.37,5% 

Oprean Monica 
37,5% 

Nagy Agneta 25% 
Lovasz Agneta-

Moştenire E.37,5% 
Oprean Monica 

37,5% 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
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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 Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota-- Modul de Titularul2) 
dobândirii parte dobândire 

! 
1 1997 46,80 mp 100% 

Vânzare- Lovasz Erwin-Chr. 
Timisoara Cumpărare Lovasz Agneta-E. 

Tinisoara 1 2002 69,43 mp 100% 
Vânzare- Lovasz Erwin-Chr. 
CumQărare Lovasz Agneta-E. 

Nagy Agneta 25% 
Lovasz Agneta-

Hunedoara 2 2010 100 mp 37,50% Moştenire E.37,5% 
o. 

Oprean Monica 
37,5% 

1 2015 49,80 mp 100% 
Vânzare- Lovasz Erwin-Chr. 

Timisoara Cumpărare Lovasz Agneta-E. 

: , Giroc 2 2017 240 mp 100% 
Vânzare- Lovasz Erwin-Chr. 
Cumpărare Lovasz Agneta-E. 

* 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 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul d,e fabricatie Modul ele dobândire 

Autoturism Ford Focus 1 2008 Cumpărare 

Autoturism Ford Fiesta 1 2007 Cumpărare 

Autoturism Ford Fiesta 1 2008 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national 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 

a momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate îl 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s':'a Forma 
Valoarea 

Înstrăinat înstrlinării înstrăinat Înstrălaării 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Instituţia care administrează 
Tipul· Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

şi adresa acesteia 
BRD Maestro 1 lei 2002 3.107 

BRD VisaCard Standard 1 lei 2009 510 

BRD MasterCard Standard 1 Euro 2005 1.075 

*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 participări le în străinătate. 

Emitent titlu/stlcietatea in care pers(}ana este 
Ti.pul* 

N umăr de titluri! 
Valo'area totală la zi 

acţionar sau asociatlbeneflCiar de imprumut cota de participare 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
1: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
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V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alt 

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 anoJ 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 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 r~alizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit mCRsat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 1l-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 rlScal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

\ Cine a realizat venitul Suna venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Lovasz Erwin-Christian 
Director Departament 

162.597 lei 
Mecatronică 

.2. Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta 
Director Biblioteca Centrală 114.971 lei 

UPT 

3. Copii Lovasz Evelyn-Astrid Inginer 74.852 lei 
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2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta 
Asociatio de proprietari 

Timisoara - 3.624 lei 
Contabil Casier 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor 

3.1. Titular Lovasz Erwin-Christian 
Chirie apartament Timişoara 

1.500 lei 

Chirie aoartament T,mişoara 
900 lei 
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3.2. Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta 
Chirie apartament Timişoara 

1.500 lei 

Chirie apartament TImIşoara 
~ 

900 lei 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

.7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

t Venituri din alte surse 
Indemnizaţie de referent la 

.1. Titular Lovasz Erwin-Lovasz teza de doctorat - Univ. 700 lei 
Tehnica Cluj-Napoca 

2. Soţ/soţie Lovasz Agneta-Elisabeta Plata cu ora activităţi didactice 644 lei 
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- Univ.de Vest 

8.3 . Copii Lovasz Karla-Elisabeth 
Alocaţie copil 

364 lei 
Bugetul de stat 

Lovasz Karla-Elisabeth 
Bursa studenţească 

2.100 lei 
Bugetul de stat 

Lovasz Evelyn-Astrid Bursa de doctorat 
19.100 lei 

Bugetul de stat 

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

Data completării 

03.02.2020 
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r-------------------------
Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, LOV ASZ ERWIN-CHRISTIAN , având funcţia 
de DIRECTORDEDEPARTAMENT la UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

CNP ,domiciliul TIMIŞOARA,-

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

1. Asociat sau acţionar la so-cietăţi comerciale, companii/soei.etiţi naţi.Qnale, institaţii de credit, gru.puri I 

interes economic, precum ş.i membru în asociatii, fundaţii sau alte o·rganizaJ!! ne..pvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală c 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a aC\ilmilOl 
1.1 . . .... 

2. Calitatea de membru in orgaa-ele decondueere, administrare şi control ale soeietăfilor comerciale, al\ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere! 
economic, ale asociapilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru in. cadrul asoci;ţtUJor j)rofesionale ~sau sindicale 
3.1 ARoTMM (Asociaţia Română deŞtiinja Maşinilor şi a Mecanismelor) - secretarul ştiinţific ARoTMM 
3.2 SRR (Societatea de Robotică din Romania) - membru 

4. Calitaiea de membru în organele de conducere, administrare şi cu-ntrol, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia dejiJlută_şi denumirea...p.artiduluiJ!.olitie 
4.1.. .... 

5. C6ntracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridică, c6nsuitanţă şi civUe, obţinute 6ri aflate 
in derulare în timpul exercitArii funcţiilO'r, mandatelor sau demnitAţilor publiee finanţate de la bugetul de 

- --
stat, loc.al şi din f6nduri externe od Încheiate cu ~ietăti c6merciale cu capital de stat sau unde statul este 
acli6nar maJoritar/minoritar: 

JnstituPa ProcOOura prin 
Data Valoorea 

5.1 Bereficiarul de contract: numele, rontractantă: care a fost TIpul 
îrx.'lrierii 

Dumta 
totală a 

prenumeleldenumireaşi 00resa demnnireaşi îocrOOintat contrnctului 
contractului 
~ 

contmctului 
adresl contractul 

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

Soţl~~e ....... . ....... 

Q.xie de gurlul Il) ale tituIarului 
........... 
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SociffiIti cornetcialelProomăfizică 
autorizatăI Mx:jaţii fumilialel Cabinete 
irrlividwle, aIDinete ~ metăţÎ 
civile ţrofesionale ~metăţi civile 
profesionale cuIăspm:lere limitată a:ne 
desfă,<nnăpofesiade avd Organizaţii 
neguvernamentalelFuOOaţiiI Arociaţif) 

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 

03.02.2020 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica TImişoara 


