
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Simo Attila, având funcţia de prodecan la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, 
CNP : , domiciliul Judeţul Timiş, localitatea Moşniţa Nouă, 
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. 

Âd,resaSau ~ona t::ategeria • 
Anul 

" 

" dobâildJrii 
Jud. Timiş, 
Localitatea Moşniţa 3 201S 
Nouă 

" Cota-' , iSuprafaţ'Q' 
. . . parte 

303 m2 SO% 

M~ulde 'Tituhtrul1, 
dobândire 

Simo Attila SO% 
cumpărare Simo Evelina-

Ionela SO% 

* 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. 

Ă.dr~sa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafata Cota- Modul de Titularu12) dpbândirii parte dobândire 
Jud. Timiş, Localitatea 

1 
Simo Attila SO% 

Moşniţa Nouă 
(1/2 duplex) 

2015 110,72 m2 SO% cumpărare Simo Evelina-
Ionela 50% 

* 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. 
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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 Matca Nr. de bucăţi Anul de fabricatie Modul de dobân(Ure 

Autoturism Audi 1 2014 cumpărare 

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. 

~ 

Descriere.$uma;ră Anul d()bândiiii V .. loarea estimata 

Nu este cazul 

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

, Naturab~nD.ltU 
I ~ îJl$trăiliat 

Nu este cazul 

-Uata 
înstriln.ărU 

IV. Active financiare 

Persoana către care s-a 
mstriiblât 

FOfIP,a 
instrăinării 

Valoa~ea 

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. 

- Instituţia careadminisţreazl 
Tipul* Valuta Deschis in anul SoldÎvaloare la zi 

şi adresa acesteia . 
Cont curent - Banca Transilvania, 
Sediul Central Clui-Nanoca, Cluj, str. 1 LEI 2010 2812 

Cont de economii - Banca 
Transilvania, Sediul Central Cluj-

2 LEI 2010 82320 
Napoca, Cluj, " 

~ 

Credit card - Banca Transilvania, 
Sediul Central C1ui-Napoca, Cluj, str. 1 LEI 2019 2197 
j 

Cont curent (sotie) - Banca 1 EUR 2017 70,3 
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Institutia care adm,inistrează 
Tipul* Valuta Deschis În anul SoIdlvaloare la zi 

şi adresa ace,steia . 
Transilvania, Sediul Central Cluj-
Napoca, Cluj, str. , 

Cont curent (sotie) - Banca 
Transilvania, Sediul Central Cluj-

1 LEI 2010 4000 Napoca. Cluj, str. 
" 

*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. 

Emitent titlu/şocietateaiR car-e -persoana este 
.ftcti().:ar~u ftsQciatfben:eficiatrdeJi.nprunHlt 

Nu este cazul 

Tipul· Număr de titluri/ 
cota de participare 

Valoarea totală la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tit/uri de stat, certificate, obligaJiuni); (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: Nu este cazul 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Jeasing 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 Contractat manid Scadent la Valoare 

Banca Transilvania 2015 2045 279433 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· 
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Cine a realizat v~n:itul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
n:uD\ele, adresa eenţrator de venit incasat 

1.1. Titular Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

1.3. Copii Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cada urile 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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

. 
'Venitul anual 

Sursa· venitulul: Serviciulprestat/Obieetul <Cine a realizat venitul Încasat 
numele, adresa . generator ae venit [LEI] 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Universitatea Politehnica Cadru 

Simo Attila 
Timişoara didactic/prodecan/salariu, 

87457 
gradaţie, plata cu ora, 

Timişoara jud. Timiş, România contracte de cercetare 
ETA2U SRL 

Simo Attila Clădirea HUB 700, : Programator/salariu 

1.2. Soţ/soţie 

Dalli Production Romania SRL 

Simo Evelina 
Calea STAN Manager Centru Distribuţiei 

Timişoara, salariu 
Judeţul Timiş. România 

1.3 . Copii 

Simo Arthur Statul Român Alocaţie 2568 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunuri/ar 

3.1. Titular Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie Nu este cazul 
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4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

6. Venituri din activîtă/i agricole 

6.1. Titular Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

. 'Cine a' re~li~at venitul -.'- . Sursa venitului: Serviciu 1 p~estatiobiectuJ Venltu'ianual 
: 

.. Nlţnfl; lldreŞ;,l generator de, v"nit in~at 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

7.3. Copii Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

8.3. Copii Nu este cazul 

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

Data completării 

28.05.2021 
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" "n original se află la 

Declaraţia semnata lea Universităţii 
Direcţia Resurse uma~ . 

politehnica TImIşoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Simo Attila, având funcţia de prodecan la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, 
CNP - - 1 domiciliul Judeţul Timiş, localitatea Moşniţa Nouă, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar: la societăţi·co..terciaLe, cQmpanii/s'Ocietlfi naţionalet instituţii de crediţ, grupuli ,de 
inţer~s ~on,QDI'ic,J!tecum · şi$e~bruinasoci~ţii, fundatii sau31te Q..g~ni.zatii n~uverna:P.lental~t 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

2. Calitatea delJlembrQ "in Qrgs,n,ele(le . conducere, adnilnistritre şi control ale soeietăţilorcomerciale, ale 
r:egiilorautonOine, ale cO'îttpanUlorlsoeietăţîlor naţionale,aÎeinstituţiilor decretUt., ale grilpur,i1Qr de interes 
oooDC)iI)ic, ale 'asociaJiiÎ9r s.au fundaţiilor ori aJealtpt organiZaiU negQvernam:entale: 

Unitatea 
Valoarea beneficiilor 

- denumirea ~ adresa-
Calitatea deţinută 

2.1. Nu este cazul 

3.Calitât~ de m'embruîn cadrul asociatiilor profesioQale şi/sau şjndicale 
3.1. 
Societatea Inginerilor Energeticieni din România (SIER 
Societatea profesională Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

4. Calitatea de membru în 'orga:nel~ de ·conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
dţţinllte in cadrul partidelor polltice,funcţia deţinută şi denumirea, partidulu:i poiitic' 
4.1. Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă 'juridică, consultanţă juridică, consultantii şi civile, obţin .. te oriatlate 
în deru,lare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de 'la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate CQ societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar ·m~joritar/minorit.ar: 

5.1 Beneficiaul decairoct numele, 
p-enumele'denumirea şi 00resl 

Procedura pin 
caeafOO: 
ÎI1<.n:rlinţat: 

coo1rad.ul 

1 

TIpUl 
contradului 

!Ma 
încOOierii 

oontnrtului 

lllrata 
coo1rad.ului 

Valoorea 
totalăa 

cootmctului 



TrtuIa- . 

Nu este cazul 

SoVEqie 

Nu este cazu l 

Rude de gmdul II) ale tituIarului 

Nu este cazu l 

Societăţi canaciale'PetIDa1ă fizkă 

autcriza1ăI Nociatii fumiliale' Cabinete 
iOOividuale, cabinete aroale, roeit'tăti 
civileprofesiooaie sru sociaăti civile 
profesionale ru ră.<pnlere limitată care 
~profe5iadeavocatl Orgmizapi 
fX!glNemamentale' FUt1<btii/ Nociatit) 

Nu este cazul 

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 

28.05.2021 
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i D~clar~ţia semnată În original se află la 

Direcţia Res.urse Umane a Universităţii 
Politehnica Timişoara 


