
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, LOVASZ AGNETA-ELISABETA ,având functia 
de DIRECTOR BIBLIOTECA UPT la UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

CNP , domiciliul TIMIŞOARA, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) detin 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. 

4.dtesa ~~:zona Categoria * Anlll 
Suprafata 

Cota .. Modul de 
Titularull ) ~ 1 dobândirii parte dobândire . :. '. 

* 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- Modul de TJtUlarul1) 

dobând.irii parte dobAndire ; 

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% 
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, nwnele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nwnele coproprietarilor. 
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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 bucAti Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii 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 la momentul declarării. 

Descriere sumarA Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

Natura bunului Data Persoana cltre care s-a Forma 1- Valoarea 
tnstriinat instrimirii in$ţdinaţ ÎDsţr.llnlrii 

IV. Active fmanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, 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. 

In ti_tia care administreazA ." 
Tipul* Valuta Deschis in anqJ. Soldlvaloa e la zi 

,i adJ!e~ acest~_ " 
BRD Maestro 1 lei 2002 876.53 

UNI CREDIT BANK 1 euro 2019 60 

*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). 
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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 asociatlbeneficiar de imprumut coţa de participare 

*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: 

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. 

-
Crtditor Contradat Iil anul cadentla 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 realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatJObiectul V mitul anual 
numele, adresa generator de venit ineuat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! 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 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat veniM Sursa venitului: Serviciul prestatiObiedul Venitul anualJ 
numele, adresa generafor de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Lovasz Agneta-Elisabeta 
Director Biblioteca UPT 106.326 lei 

1.2. Soţ/soţie Lovasz Erwin-Christian 
Director Departament 162.370 lei 

Mecatronică 

1.3. Copii Lovasz Evelyn-Astrid Inginer 97.084 lei 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular Lovasz Agneta-Elisabeta 
Chirie cln::lrt::lmAnt Timişoara 

1.500 lei 

3.2. Soţ/soţie Lovasz Erwin-Christian 
Chirie aoartament Timişoara 

1.500 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 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, LOVASZ AGNETA-ELISABETA , având funcţia 
de DIRECTOR BIBLIOTECA UPT 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 societăţi comerciale, companiÎJsocletiti nationale, institutii de credit, grupuri 
interes ecoDondc, precu_m şi mţm.bro in IJŞ.OCi3fii, fundatii ,~u alte org~p~titDcgl1vem8mentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunile 

1.1. ..... 

1. Calitatea de membru in organele de condv.,cere, administrare şi control ale societAtilor comerciale, 
regiilor autonome, ale companiilor/societitilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de inte 
~nomic, ale a.sociatiilorsau fundajiilor ori ale altor organizatii negtlvemamelltale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ... .. 

3. Calitate3 d.e membru în cadrul aSc;teiatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ABR FILIALA TIMIS - presedinte 
3.2 ABR (Asociatia Bibliotecarilor din Romania) - membru comitetul director 
3.3 ARoTMM (Asocia~ia Română de Ştiinţa Maşinilor ~ a Mecanismelor) - membru 
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare i control, retribuite sau nirdJiJ>u 
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinuti ş! dennmirea partidUlui politic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de ~sistentă juridică, consultanţă juridică, consultanfă şi civile~ obţinute ori a(b 
În deru are în timpUl exercitării funcţiilor, mandatelor sau de~nitlţilor publice tinantate e la bugetul 
tat, loeal şi din .fondun externe ori Închetate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul ~ 
acţionar majoritar/minoritar: 

Institutia ProcOOumprin 
Data Valoore 

5.1 Beneficiarul de con1rad: rrumelf; contractantă: careafu& TIpul 
încheierii 

Durata 
totalăa 

tmrumele'denumireaşi 00resa dmumireaşi îocredintat oontrnctului oontradului 
rontrnctului. rontmctu1 

~ oontrnctul 
Titular ........ ....... 

Soţ'~e ............... 

Rudede grcrlul Il) ale titu1arului 
.. ........... . 
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~ccrncrcialeIP~fuică 
MtorizalăI A9xiaPi:fumi1iale' Cabinete 
individuak; cabinete a9JCiate, societăţi 
civilerrobonalesaumetăţi civile 
profesionale curnspundere limita1ă care 
~rrofesiadeavooID' 0rg;mi2atii 
neguvernarrentale'Fmmţii/ ~) 

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 inexactitate a sau 
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 


