
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, Mihai Alexandra Iris, având funcţia de Sef serviciu la Tipografia 
Politehnica Timisoara, CNP , domiciliul Timisoara, 

cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin 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 zena Categoria'" 
Anul 

flol)indiriJ 
Izvin, 

intravilan 2015 

Suprafata 
Cota-
p~ 

695 100 

Modul de 11taJaraIl) 
dobiDdire 
Vanzare- Mihai 

cumparare Alexandra Iris 

* 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, soţuVsoţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

,Anul (Ata .. Moclulde " 
~ , 

Adresa sau zona Categoria'" dobâ,odirii Suprafata parte dobindirc 
TItIiJand2) 

Timisoara, 
Apartament 2017 21 100 Vanzare- Mihai Alexandra 

cumparare Iris 
Timisoara, 

Apartament 2017 21 100 Vanzare- Mihai Alexandra 
cumparare Iris 

Izvin, 
Casa de 2015 240 100 Edificare 

Mihai Alexandra 
locuit Iris 

Timisoara, 
Apartament 2011 90 100 Vanzare- Mihai Alexandra 

cumparare Iris 
* 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 transpor 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marea I Nr. d~ bud' I ADuI de fabrIe3Jie I Modul de deblndire 

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 valoar4 
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 sumară Anul dobAndbii Valoarea estimati 

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

Natura boului :Oata Persoana cAtre care s-a Ferma Il' Valoarea Instdinat '-trlinirii "in~.t mstriiniJjj., 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea ÎDsumati a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

fastitu1ia eare admiDistreazi 
Tipu" 'Valuta ,Deschis În ual SoJa/valoan la zi 

şi adresa .. teia 

INGBank 
Cont 

lei 2007 19000 
economll 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa1 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme Cl 

acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a tuturOl 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlulsoeietatea in eare persoana este Tipul* Numir de titlurU Valearea lod la zi 
._ţlÎoDar sau ~datlbeDetieiar de fmpnunuţ cota.de participare . ' . 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni 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 pt: 
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 ÎDsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

" .. "" Creditor Contraetat în anul Seadent1ii Valoare 

DniCredit Bank 2017 2045 114000 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 Daţionale 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 .. r~t venitul 
Suna veaitutrli: Serviciu) prestatlObleetul Vaitilluual 
DUIIl~ atlr-eşa generator ... venit ibeasat 

1.1. Titular 
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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..Jea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia1 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

eiae a realizat venitul Sursa venitului: . Serviciul prestatlOhiectDl 1 Veidt1d ... al 
lIUlDek, adresa geDe~ de veait "caut 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

~ihaiAJexandraIris 
CI~-UPT, 

Şef serviciu 29611 lei 
Timisoara 

~ihai Alexandra Iris 
Cill- UVT, 

Lector + Proiect 27947 lei 
, Timisoara 

~ihai Alexandra Iris 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investitii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 
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5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestaUobiectal ·'Veldtol anual 
N .... ', ~dtesa genel1l'tor de venit lIaasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc .. ,.~, 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Mihai Alexandra Iris 

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 

26.05.2021' 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 
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ANEXANr.2 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Alexandra Iris, având functia de Sef serviciu la Tiooarafia 
Politehnica Timisoara, CNP . domiciliul Timisoara, . 1. 

I cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii I societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
-denumirea şi adresa- Calitatea detinută sociale sau de părţilor sociale 

actiuni şi I sau a actiunilo 
1.1. SC DARE 2 SUCCEED SRL ASOCIAT UNIC 100% 500 

1.2. SC ERASMUS INNOVATION SRL ASOCIAT UNIC 100% 200 

1.3. 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societătilor comerciale, ale regii 
autonome, ale companiilor I societătilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ; 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
-denumirea şi adresa- Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1. SC DARE 2 SUCCEED SRL ADMINISTRATOR 100% 

1.3. SC ERASMUS INNOVATION SRL ADMINISTRATOR 100% 

2.3. 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi I sau sindicale: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute 
cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic: 

4.1. 

4.2. 

4.3. 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate in 
derulare in timpul exercitării funcţiilor mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar 
majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract : Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoare. 
numele, prenumele! denumirea şi adresa contractantă : prin care contractului încheierii contractului totală a 

denumirea şi a fost contractului contractu 
adresa încredinţat 

contractul 

Titular .... ... ......... 

SoVsoţie .... ......... 

Rude de gradul I *1) ale titularului ...... ..... .. 

Societă~ comerciale! 
Persoană fizică autorizată! 
Asociaţii familiale! 
Cabinete individuale, cabinete asociate, 
societăti civile profesionale sau societaţi 
civile profesionale cu raspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocati 
Organizatii neguvernamentale! 
Fundatii/ 
Asociaţii *2) 

1) Prin rude de gradul I se întelege parinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, sotul/so~a 

şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct.5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe 
acţiuni la care declarantul Tmpreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al 
societăţii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data completării: 26.05.2021 

_____ ·1 

r 
tă În origInal se afl~ I~ \ 

Declaraţia semna e a universitaţll 
. o surse uman 

DirecţIa "e . 1imiŞoara politehnIca 


