
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Argeşeanu Marius Alin , având funcţia 
de Dir. Departament Inginerie Electrică la Facultatea Electrotehnică şi Electroenergetică 

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 zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Comuna OaIja, jud. 

1 2012 
Argeş 

Comuna OaIja, jud. 
3 2012 

Argeş 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

21500m2 100% 

5432m2 100% 

Mod ... de Titularul') 
dobândire 

moştenire 
Argeşeanu 

Marius Alin 

moştenire 
Argeşeanu 

Marius Alin 

, 

* 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 ~lona Categoria* 
)\nul 

Suprafata 
Cota- Modul de Titularul!) 

dobândlrli parte dobândire 
Timişoara . 1 1996 70m2 100% cumpărare 

Argeşeanu 

Marius Alin 
Timişoara Argeşeanu 

1 2003 90m2 50% cumpărare 
Marius Alin, 
Argeşeanu 

Mihaela 

1 



Timişoara str. Bela Bartok, 
1 2012 56m2 50% moştenire 

Argeşeanu 

nr.32, ap.2 Marius Alin 
Argeşeanu 

Mihaela 
* 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 Marea r.de buciiti Anul de fabmafie Modul de dobândire 

autoturism 
Dacia Sandero 

1 2019 cumpărare 
Stepway 

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. 

~rie~ sumari l\nul dobândhii 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 dtre care ... a Forma Valoarea 
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instriinat lnstriinirii instriinat înstriinirii 

IV. Active financiare 

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. 

IBStituţia care admiaistreui 
TlpuI* Valuta Desehis in amll SoJd/valoare la zi 

şi adresa acesteia 

BRD Timişoara 1 RON 2005 8700 

BRD Timişoara 2 EURO 2010 2658 

BRD Timişoara 2 $ SUA 2012 2707 

BCR Timişoara 2 EURO 2012 20000 

CEC Timişoara 2 RON 2010 11000 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 

EmitoRt dtlw.odetatea tn 4:8re peneaDa este Tipol* 
Nllmă r de titluril 

Va,toarea totală la zi 
aeţi_ar sau asociat/beneficiar de Îm prumut cota de participare 

3 



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau părli sociale în societăti 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. 

Creditor Contrattati. anul Scadent la Valoare 

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 realbat vnltul 
Sursa veJiltulul: Servi.1 prestatlObieetul Venitul anual ' 
numele, adresa ge.rator de venit Încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3 . Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi ali1-lea. 
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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 completă riie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Ctae a r ealizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul pres1iatlObieetuf Venitul anual 
numele, adresa generator de venit tneasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Argeşeanu Marius Alin Salariu UPT 
Dir Departament, norma de 

146615 RON 
bază, p lata cu ora 

1.2. Soţ/soţie 

Argeşeanu Mihaela Salariu Green Forest Asist. manager 31802 RON 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Chirie apartament Timişoara, 
Chirie apartament 

Argeşeanu Marius Alin 
str. 

Timişoara I 5640RON 

+ • • - ~ 

3.2. Soţ/soţie 

Chirie apartament Timişoara, 
Chirie apartament 

Argeşeanu Mihaela 
str. 

Timişoara 5640RON 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Venituri din activităli agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Ciae a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobieetul Venitul an ual 
NUIIlt~ adresa generator de veDit ineasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri 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 

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

Data completării 
01.06.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Argeşeimu Marius Alin , având funcţia 
de Dir.Departament Inginerie Electrică la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică 

CNP , domiciliul Timişoara, 

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

1. Asociat sau acţionar la seeietiti comerciale, eompaniilsoeietitî naţionale, iBstitlltii de credit, grupuri de 
interes economie, pt'Uum şi membru În asociatii, fundaţii sau alte orgaDizaţii o egu'\'eru menta le: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

il. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale soeietătildr eemerdale ale 
regiilor autonome, ale companiilorl oeietă tilor naponale, ale institutiilor de credit ale grupurilor de interes 
ecoaemif). ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor ellfaBaaţii Be2uvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea ş i adresa -

2.1 ...... 

3. Calitatea de membru În cadrulasociaţiilor profesionaJe şilSau sindicale 
3.1 ...... 

4. Ceiita_ de membl1l In organele de etmduGere, administra" şi control~ retribuite sau neretribuite 
detinuteÎn cadrul partidelor poJitice, fUMtia detinuti şi denumirea partidului poUtic 
4.1. ... .. 

5. Ceatracte, iflclusiv cele de asistentă juridică" con8uitantă juridică, c&nsukanţă fi civile, obţinute ori aflate 
tii tleru'lare in fimplll exereitirii funcţiilor, mandatelor sau denmităţilor pBbl'ice finantate de la bugetul de 
stat, local şi diB rondDFi e«terne eri Ineheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
aeţionar maj()rltar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contm:t mnnele, I Instituţia I Pn:nrua prin I TJpUl Data I~ I Va100rea 
~le'denumireaşioc1resa cootractantă: care a fOst contractului îtx:heierii totaIăa 
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denumirea şi încrOOinţat: contndului con1roctului 
00re3a ~ 

Titular .. ..... ..... ~. 

SoţI~ .... ... ...... " 

Rude de gnrlul II) aletitularului 
~ ................. 

Societăţi comercialeI Per.nrii fizică 
autorizatăI Asociaţii familiale' Cabinete 
irxlividuale, cabin!te a<lOciate, 9Xietăţi 
civile profesiooale sau oociaăti civile 
profeiiooale w tă<;pulxIere Iimitată care 
cIesfăş;xuă profesia de avocati ()rgfmizaţii 
~ernarnenta1d Fundaţii! Asxiatijl) 

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 dec1arantul 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 
01.06.2021 
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Declaraţia semnata m ongma se a 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


