
1-1}JJ ·o6<W.~ DECLARAŢIE DE AVERE 
, 

SubsemnatullSubsemnata, Mischie Septimiu , având funcţia 
de prodecan la Facultatea de Electronică, Telecom. şi Tehnologii Inf. 

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. 

Adr_ $~U zona Categoria* 
Anul 

, -7 : do~andiril 

Orăştie, jud. 
agricol 1993 

Hunedoara 

Suprafaţa 
Cota ... 
parte 

5800 mp 1/2 

Modul ae Titularul1) 
dobândire 

Mischie 
moştenire Septimiu 

Crăciun Graţiela 

* 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. 

li?' . ,.~~ 'b'" .. , . , Anul I Cota- Modul de Titu.hu:u}2j 
) 

Adr~ ~au zuna • Oate'go ia* 
lI(Jbândbrii Suprafata parte d~bândke l ' . .,.:~ '11' 

Mischie Gela 
Timisoara apartament 1995 55mp 1/2 cumpărare Cristina 

Mischie Septimiu - " 

J ---- - :;. 
Mischie Gela . 

Timişoara apartament 2005 36,76 mp 1/2 cumpărare Cristina 
Mischie Septimiu 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/d 
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 transpor 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

-.' -:.o . '. 

1 
Natura Mal't.3 NI'. de butati Anul de fabricaţie Modul de dobândke 

. ,~ . 

; 

I 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş ! 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoan 
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 sumarn 1 Anul dobândirii Valoar~a estimati \ 

~~; 
., 

-~. 

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

Natura bunului Dat~ fersoana către care -3 Forma 
f 

Valoarea 
înstrăinat înstriinirii - Îl!străinat l ' instrăini rii 
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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 fmanciare din străinătate . 

llistituţia care administre~A 
Tipul'" Valuta Deschl în anul Sold/valoare la zi ~,.l .~~ adr,sa aceşt~~ 

Ing, Timişoara, B-dul Republicii, 6 Cont curent RON 2005 77839,21 

Banca Transilvania, str. G. Doja, 35, Perpetuum 
EUR 2015 22928,14 

Timişoara euro 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sal. 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme Cl; 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 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 -titlul ocietaleâ;'~ ţar-e p~rsoall,fl este 
Tipul*' 

Număr de titluri! 
ValO~lfea totaJii la zi 

,acfioolU' sau asocia,t1b~;neIici_a'r .de Jmp.rumut cota de participare 
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*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 Pl 
an: 

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 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

,~ . Oreditor 
~'_ 

Contractat 10. anUl Seadent 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* 

Cioe'a realizat venitUl ~!Snrsa veniMliI: Serviciul prestatJObiectnl Venitul anual 
~umele, adresa .. - generator de venit incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia! 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectui Venitul aDual 
numele, adresa f?;enerator de venit incasat . 

1. Venituri tlil) salarii ,~ . . 

1.1. Titular 

Salariu, Contract de 

Universitatea Politehnica 
cercetare nr. 21 

Mischie Septimiu 
Timişoara, 

PCCDII2018, 99364 
ROSEIl05/SGU/CI-II din 

18.12.2018 

1.2. Soţ/soţie 

Mischie Gela Cristina 
AJFP Timiş, Timişoara, ~ 

salariu 75442 

1.3. Copii 

2. Venituri dih ;aetîvită/t indeieizdeni~ 'f .r~~ .. .'" \ :!li,' 
~ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din c~dareafo'IQsini~i:6~n,~.liilor 
( ,', .:r:. 

-. -'-
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii . 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

.5. Venituri din pensii 
o 

-"'-
5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Venituridin activităţi agricole .. 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a I'calizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual I 

Nume, adresa generator de venit incasa1 1 
·7 . .venituri dinpremii şi di~jOttţ,.tiie : iiorf)c 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri dina/le 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 . tă În original se află la 
Declaraţia semna a Universităţii 
Direcţia Resurse uma~e. 

politehnica llmlşoara 20.05.2021 --

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de prodecan 

_Mischie Septimiu , având funcţia 
la Universitatea Politehnica Timişoara, Facult. ETcTI 

CNP , domiciliul Timişoara,! 

cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar.'bl ''itiliiefăiidJmereiale, compani.il.soeietăfj naţionale, institutii d~ creDit, grupurÎ j 
interes economic, 1!re~UlD .,şi:Ulembru în asociaţii,_ fundaţii _~au alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală ~ 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

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

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale., 
regiilor autonome ale eompauiilorJsocietăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale gru,purllor de mterJ 
economic., ale asoeismilo~,silu_ fund"atiilor~pri ale altor organizatii neStuvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 Asociaţia Inginerilor Electronişti Timişoara, 

trezorier O 
Timişoara 

3. ~fitatea de mebibru..În cadrul asoclatillor profesiooale..tilsall sindicale •. ":'.S!i ~'4! 
3.1 Sindicatul Liber al Universităţii Politehnica Timişoara 

4. Calitatea de membrii ~p.. organele d.e conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribui, 
detinute in cadr:uJ"plltiti(ţeiol" j!olitice,.functia deMutA .şi denumirea j!arnduluij):olitic " 'C 

4.1. . .. .. 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridjca-~ con ultanfi juridică, cOllSultaillă şi ciVite." obfinute ori aiIa! 
în aerulare in tbnpuJ ex~rcifărij functiilor mandatelor sau denmităfilor publice ijDanţate ae la l;nigemt a 
stat, local şi din fon(turi externe orl încheiate cu s.ocietAti cometciale eu capital de stat sau uncfe statUI est; 
.acţionar majontar/ntinor.itar: l 

Institutia Proctrlna prin Data Valoorea 
5.1 Beneficiarul decontnd: mmele, con1rndan1ă: careafust TIIrl încheierii 

Durnta 
tota1ăa 

premnneleldenumireaşiairesa demnnireaşi încrOOintat con11a:tu1ui contractului 
contrnctu1ui CXJI1I:m;tului 

airesa cootm.::tul 
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TrtuJar .......... . .... 

Soţ'9Jţie ..... ...... . -

Ru.ie de gnrlul Il) a1etituIarului 
............ 

Societăţi cometciale'Pmmnăfizică 

autorizată' AOOciaţii1inniliale' Cabinete 
individuale, cabirete cmciate, melăţi 
civile profesionale saumelă!i civile 
profesionale cuIăsp.lnjere Iirni1ată care 
~prottsiade avocaII 0rg;mi2atii 
negLl'. .1 FurrlatiiI A ' ::2). 

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 

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractel< 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dec1arantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin d< 
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 

20.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


