
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul _Aurel-Ştefan GONTEAN_ , având funcţia 
de _Director de Departament_ la _Departamentul de Electronică Aplicată_ 

CNP _ _, domiciliul _Timişoara, str. 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) detin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia 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 * Anul 
~biPdirU 

Săcălaz, jud. Timiş 
3 - Teren arabil 

2008 
intravilan extins 

Săcălaz, jud. Timiş 3 - teren intravilan 2008 

Timişoara, str. 
3 - teren intravilan 2013 

Timişoara, str. 
I 3 - teren intravilan 2019 

Arad, str. 
3 - teren intravilan 2019 

Arad, rară stradă 1 - teren agricol 2019 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

707 0/1 

713 0/1 

Teren părţi comune 
indivize aferente 
apartamentului 0/1 

3,16% din 710 mp 
(conform CF) 

2.27% pci şi 9/379 
mp teren în 

0/1 
folosinţă (conform 

CF) 

1037 1/1 

3.2Sha 111 

Modul de TituIaruIl ) 
d4)~ 

Cumpărare 
Soţia Roxana 
GONTEAN 1/1 

Cumpărare 
Soţia Roxana 
GONTEAN 1/1 
Albert 

Donaţie bunic GONTEAN 1/2 
patern - nepoţi Charlotte 

GONTEAN 1/2 

Donaţie bunică 
Albert 

maternă-
GONTEAN 1/2 
Charlotte 

nepoţi 
GONTEAN 1/2 

Moştenire după Aurel-Ştefan 

decesul tatălui GONTEAN 1/1 
Moştenire după Aure1-Ştefan 

decesul tatălui GONTEANll1 

* 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 sau zona Categoria * " Anul 
Suprafata Cota- Modulde Titularuf) 

do Ibindirii parte dpbilld:ire o """ "" _< 

Săcălaz, strada r , 2 -casă de 
2012 209mp 011 Construcţie 

Roxana 
judeţ Timiş locuit GONTEAN 1/1 
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Timişoara, str. 
_.-

Albert 
• 1 - Donaţie bunic GONTEAN 1/2 

apartament 
2013 56mp 0/1 

patern - nepoţi Charlotte 
GONTEAN 1/2 

Timişoara, str. t Donaţie Albert 
1 -

2019 59mp 
0/1 bunică GONTEAN 1/2 

apartament maternă - Charlotte 
nepoţi GONTEAN 1/2 

Arad, strada 
2 -casă de 

Moştenire 
Aurel-Ştefan 

locuit 
2019 210mp 1/1 după decesul 

GONTEAN 1/1 
tatălui 

* 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.debueip Anul de fabrieaţie Modul de dobbdire 

Autoturism Hyundai ilO 1 2016 Cumpărare 

Autoturism, proprietate SC 
MazdaCX5 1 2017 

Credit BRD, încheiat în 
Gontean SRL august 2020 

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. 

Descmere sumari AnUl dobândim Vllloal'ea estimată 

Nu e cazul 

In. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bun·ului Data Persoana dtre eare s-a Forma Valoarea 
inştriiDat În$tdjnării iMtrAblat tnstriblirii 
Nu e cazul 

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. 
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Institutia care administrează 
Tipul*' Valuta 

Deschis În Soldlvaloare la zi 
şi adr~acesteia IDJI) 

1 - card de debit 
48.431,16 lei la 12.04.2021,48.700 

BRD Timişoara 
titular 

Lei 2008 lei reprezintă descoperirea de cont 
(26824 lei sold negativ) 

1 - card de debit 
24.013,30 lei la 12.04.2021, din care 

BRD Timişoara 
soţie 

Lei 2012 24.000 lei reprezintă descoperirea de 
cont 

BRD Timişoara 1 - cont curent Eur 2008 9.463,86 Euro la 12.04.2021 

BRD Timişoara 1 - cont curent Eur 2018 3 Euro la 12.04.2021 

Raiffeisen 
1 - Card de 

Lei 2019 
Sold negativ, reprezentat de 2.600,35 

credit lei rate în termen la 22.03.2021 
3 - Asigurare Suma asigurată la 12.04.2021: 

NN Asigurări de Viaţă mixtă de viaţă Lei 1998 
40.935,l11ei 

REGAL 

ING pensii (soţie) 
3 pensie 

Lei 2013 Activ net la 29.03.2021: 45.614,°1 lei 
facultativă 

*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. 

Emftent titlu/soeÎetatea ÎD care perseana este 
TIpu1~ 

Număr de titluri! 
Valoarea totali ta zi 

ac!ioD3r .u,aS(JciatJbeDe.fi~.r tk ÎlUprumuţ ~de particmare 
SC GONTEAN SRL 2 -părţi 100% 1.000 lei 

sociale 
SC GONTEAN SRL (creditare societate) (firmă 3 - împrumut 146.283 lei credit 
cu activitatea suspendată din 05.02.2020) asociat la 31.12.2019 
Fiica mea, Alexandra Gontean (32 ani) 3 -împrumut 

14.278 Euro 
tată - fiică 

*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: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat 
Scadent la Valoare 

înJ\n,~ 

Descoperire card - BRD 2008 
Permanent- Plafon 48.700 lei, 26824 lei 

descoperire card utilizaţi la 12.04.2021 

Descoperire card - BRD 2012 
Permanent- Plafon 24.000 lei, neutilizat 

descoperire card soţie la 12.04.2021 
Descoperire autorizată -

Raiffeisen 2019 2022 - rate în termen 30.000 lei, rate de plată (la 
22.03.2021) 2.600,3s 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 realizat venitul Sursa venitului: 8emciul prestatlObiectul Venitul anual 
DJlmele, acJresa gel,lerator de venit in~asat 

1.1. Titular Aurel-Ştefan GONTEAN Nu e cazul 

1.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

1.3. Copii Nue cazul 

*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 an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completărlIe ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cme a realiZat venitul Sursa venitului: Serviciul prestattObiectu1 Venitul anual 
IllUllele, adr~ generat9r. devenlt fncasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Aurel-Ştefan 
Univ. Politehnica Timişoara 

Norma de bază, plata cu ora, 
175.850 lei 

GONTEAN contracte cercetare ştiinţifică 
Asociaţia Institutul eAustria 

Contract 18.872 lei 
Timişoara 

Evaluări proiecte cercetare 
UEFISCDI Bucureşti Premiere invenţie şi lucrări 6.092 lei 

ştiinţifice WoS Q 1 
11390 Euro brut 

DHBW Loerrach, Germania Salariu profesor invitat 
Impozitat în 
Româniacf. 

legii 
1.2. Soţie Roxana GONTEAN Flex România Inginer, funcţie de bază 98.213 lei 

1.3 Copii minori Nu e cazul 
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2. Venituri din activită(i independente 
2.1. Titular Aurel-Ştefan 

Nu e cazul 
GONTEAN 
2.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular Aurel-Ştefan 

Casă Arad Chirie 38.090,62 lei 
GONTEAN 
3.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular Aurel-Ştefan 

Nu e cazul 
GONTEAN 
4.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular Aurel-Ştefan 

Nue cazul GONTEAN 
5.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular Aurel-Ştefan Deşi terenul de 3ha25 e dat 
în arendă, arenda nu a fost zero 

GONTEAN 
achitată 

6.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual 
NJIIllf!, a4r4'Sa ge"f!ratOr (le ve.l,lit hle3saţ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular Aurel-Ştefan 

Nu e cazul GONTEAN 
7.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

7.3. Copii Nu e cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular Aurel-Ştefan 
pierdere 31.679 

Gontean SRL, Săcălaz Consultanţă lei ( aferentă GONTEAN anului 2019') 

BRD 
Dobândă depozit lichidat pe 661 50 lei 

30.09.2020 
, 

8.2. Soţie Roxana GONTEAN Nu e cazul 

8.3. Copii 

Albert GONTEAN 
Agenţia Judeţeană pentru 

1.982 lei 
plăţi 

Charlotte GONTEAN Agenţia Judeţeană pentru 1.982 lei 
plăţi 

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

Data completării 

... 12.04.2020 ... 
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Declaraţia semnată In original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, _Aurel-Ştefan GONTEAN ,având functia 
de _Director de Departament__ la Departamentul de Electronică Aplicată __ 

CNP _ _, domiciliul _Timisoara, str. _ , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria 
răspundere: 

1. Asociat sau acţionar Ia societifi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
de inter~s economic, -,recum şi Dlţmbru in asociaJ!!, funda@ sau alte ore;anizaţii negDver.auaelltale; 

Valoarea 

Unitatea 
Nr. de părţi totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a 
acţiunilor 

1.1. Gontean SRL, Săcălaz, ,jud. 
Asociat unic 100% 1.000 lei 

Timi~ (firmă cu activitatea suspendată din 05.02.2020) 
]. Calitatea de membru in organeÎe de conducere, administrare şi control ale soeletiţilor comerciale, ale 
regillor autonome, ale companillorlsuciefăţilor naţionale, ale institufillor de credit, ale grupurilor de 
Q)teres ~o.~QQJ.ic, ale ~sociaiiilor sau fundatiilor ori Idealtor Qfganiz .. tii neguy:emalD~ţ3Je: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa-
2.1. Gontean SRL, Săcălaz, ,jud. 

Administrator neretribuit zero 
Timiş (firmă cu activitatea suspendată din 05.02.2020) 
~. Calitatea de ~embru in cadrul aso.claţWor profeşioJlale şilsau sindicale . 
3.1. IEEE - Senior Member; Membrii IEEE beneficiază de reduceri la conferinţe ştiinţifice organizate sub 
egidaIEEE 
3.2. AFCEA - SUA; Membrii AFCEA, studenţi şi cadre didactice, sunt sprijiniţi să participe la conferinţe şi 
manifestări ştiinţifice, taxa de participare fiind suportată din bugetul clubului local AFCEA. Am participat la 
conferintele anuale itinerante SIITME, indexate ISI, la care nu am avut finanţare instituţională 
3.3. AIET - Asociaţia Inginerilor Electronişti din Timişoara 
3.4. SLUPT - Sindicatul Liber din Universitatea Politehnica Timişoara 

'4. Calitatea de membru in organele de conducere, administr~re şi control, retribuite sau neretnDuite, 
de!iPute 111· c3dnd p3l1i~lor poJitiee.,.fllnetia de.tiJu~tă ,tidenuQlire3 partidulW j)olitie 
Nuecazul 
5. 'Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, clbţÎilute ori 
-aflate În derulare in timpui exercitării funcţiilor, mandatelor ·!iau demnităţilor publice tinantate de la 
bugetui de stat, local şi - din fonduriexteme ori încheiate cu soCietăţi comerciale cu capital de stat sau: 
unde statul este actionar majoritar/minoritar: 

Jnstitutia ProcOOurapin Valoorea 
5.1 Beneficiarul de cmIla::t numele, contIa:tmIă: careafost TIpul Dataîrtc.lDerii Durata 

tota1ăa 
prenumeleldenumireaşia:lresa denumirea şi îrxlWintat contrnctului contrnctului contmctului contm;tului 

00resa cont1aIDl 
T11u1ar ,Aurel GONIEAN Nuecazul 

Soţie, 8l1gP.jaIăF1ex România Nuecazul 
ROOe de grajul Il) a1e1itu1arului 
Copii~oriAm-Maria,Alexmxim 

Nuecazul 
(domiciliaulşi hueazăîn Gemmia) 
CopiiimiooriAhnşi Chadotte 
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Sociemti comercialelPennmăfizică 
autorizaW ~fumilialeI Cabin"re 
irrlMduale, cabinete a'OOate, 9Xietăti 
civile putesiona1e sau oocietăti civile Nuecazul 
pufesiom1e cuIă3punjere limilaJăcare 
destăpnăpufu;iadeavocat'~ 
I~FuOOaţiV Asxiaţij2) 

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 

... 12 aprilie 2021 ... 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a UniverSităţii 

Politehnica Timişoara 


