
DECLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Mocofan Muguraş Daniel, având funcţia de Prodecan la Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţiişi Tehnologii Informaţionale, Universitatea Politehnica Timişoara, CNP ., 
domiciliul în Timişoara, I 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. 

Caraş-Severin, loc. 
Ghertenis 

Agricol 2017 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Tihdar" 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. 

Timis, Timisoara, 
Contract de 

Mocofan 

Apartament 1992 64mp 50% vanzare 
Muguraş Daniel, 
Mocofan Camelia 

cumparare 
Ramona 

Timis, Timisoara, Mocofan 
Contract de Muguraş Daniel, 

Apartament 2019 54,lmp 20% vanzare Mocofan Camelia 
cumparare Ramona, 

Mocofan Maria 
Caraş-Severin, loc. Ghertenis 

Casa de 
Mocofan 

locuit 
2017 125 mp 50% Moştenire Muguraş Daniel, 

Mocofan Maria 
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i Caraş-Severin, Bocşa, Casa de 
Mocofan 

locuit 
2017 130mp 50% Moştenire Muguraş Daniel, 

Mocofan Maria 
* Categoriile indicate Slmt: (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 
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Autoturism Renault Megane II 1 2007 
Contract de vanzare 

cumparare 

Autoturism Hyundai 120 1 2018 
Contract de vanzare 

cumparare 

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. 

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

IV. Active financiare 

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 fmanciare din străinătate. 

2 



*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 anuluijiscal 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. 

*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: 

••••••••••••••• 11 •••••••••••••••• • • • •• • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• • •• • ••• • • 

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 fmanciare acmllulate în străinătate. 

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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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

- - - -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fis cal 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. 

'. 
. :;~!Jit~;'fJ u.:'!JJljl: .. ·:.~~.]~.~mlf.V~i.iT.~~h~. • .. '1 

~·~'IÎl~:·~·. ;, .. ,;,t·,·~.:I·'·; 1~·U.tl·.i. ,j 
• ' •• -.J •• , .... :,' '. '~ ~t" ·.·~I-.:'''' .•. ~ 

~J.~~'_' f _~':~. J _ __.!" ~~ ~.:" ~ .. ~~ ... " .:...~ . ~ ."J..IJ).h~~·:<,:.\~t,·."~: ",.::': ~~ fi. .:.. •. IJ.r~.~ 

J. VeJ~ltiwi 'tlin;ş.lt[aNi ,!!.."l. -"." -' f ,~~ .~ ", "\ 

1.1. Titular 

Mocofan Muguraş Daniel UPT 
Activitati didactice si de 

148199 
cercetare 

1.2. Soţ/soţie 

Mocofan Camelia Ramona 
Fundatia Alfa Omega, 

contabila 25284 
Timisoara 

1.3. Copii 

2. Venitf[.(rf. din activittili in1lep'lmd~rlte 
~,,., Il" ."f.~' , .' it {~':~~i: - ~ ,,," ~- ,-: ,~ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

1;" ve1# tiJr; lliri~aei:larea fol?J$.in.tei bu1'/-1i1'Jlor 
.~ ,"':> -.. 

~;. ,C ~ţ.{" l..!. " 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. ţlel11tU1~ difl i1Ţve~ttlii 
~ .• '1" ,~ ~I ..(')'! 

"1, .... " JI ~. 'n ,'::l:.;;"i. 

4.1. Titular 
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4.2. Soţ/soţie 

5. J'~nit~ (jib M1~wî 
. .... " 1 . 

.~, " 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

,o. .. T(enîrurl.a(,~Nilăp ,agricole 
, .. .. l' - ' ~ 

,', . ,;~ 

6.1. Titular 

Mocofan Muguraş Daniel 
Agro Balosin SRL, Berzovia, 

Arenda teren agricol 23543 
Caras Severin 

Mocofan Muguraş Daniel 
AGRO TORVIS SRL, Ciacova, 

Arenda teren agricol 15000 
Timis 

6.2. Soţ/soţie 

- " - - - - -
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7.1, Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

&V~t,til·t It'i:. ,gl,te s1Hfte 
o::;. ',' -ro .'. o':," 

di JJ~ ~ ,[1. ~. 
~ I . ". , ... 

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 

10.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Mocofan Muguraş Daniel, având funcţia de Prodecan la Facultatea de Electronica, 
Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, lTnÎversitatea Politehnica Timişoara, CNP: " 
domiciliul În Timişoara, : _. cunoscând prevederile arf. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asooiat BaU acţionar la sodefiti oomerdale, cOOlpaniilsodetăti nalioBale, in titulii de credit, grupuri de 
iat.eres eoooomit. precum şi membru În .~ fu ndat" sau ahe organmaţJj R~guvernllmeB.taIe: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni ş i/sau a ac!iunilor 
1.1. S.C. Design MMD SRL, st 

Administrator 100% 200 lei 
, Timisoara 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administran ,i control ale ocietitilor comcn:iale .Ie 
regiilor autonome, ale companiilorlsodetttilor nati9nale. ale institutUior de credit ale grupurilor de mtere 
ftOR9mic, ale asoeiatiilo-rsau fundajiUor od ale altor or~~izalii negu,!ernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denwnirea şi adresa -
2.1.. . ... 

3. Calitatea de membru in cadrul ~iatillor prolesion.ale şiisau sindicale 
3.1. Membru Asociatia inginerilor Electronisti din Timişoara 
3.2. Membru sindicat SLUPT 

4. Calita.te-al de membru În organele de conducere., administrare şi control, retribuite S u oeretribuite, 
tletinufelg, cadrul partidelor politic:e, functia de_tinutăşi dellumirea partid ului P9litic 
4.1. . . ... 

S. CODtracte, iDelusiv cele de asistenti juddică, eonsoltanti juridică, COD&ul1alltl fi mile, obţinute ..-i aBate 
in der~lare in timpalexereitării funqiilor, mandatelor sau demliitiţilo.r publicefiulltate el. Ia lMlIetal de 
stat, IoQl ti din fORtlari externe ori ineheiate eu Mele_iti comerciale ca capital de ,tat sau uode statul este 
ac>tiooar m=tjortiarfmiooritar: 
5.1 Beneficinulde(X)nIrnct~ I Jmtituţil I PtoctWraţtin I TiJul Data I cm~ 1 Valoarea 
J!trum1d.e'denumireaşiOOreia cootradan1ă: care a 1a:;t coo1rndului ÎlrlIeierii i.ltaBa 
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demnireaşi llmrlintat conilxtului oontrnctu1uî 
adresa contmctul 

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

SoYso~e ............... 

Ruiede gtaiul Il) a1eiitu]arului. 
............. 

Societăti oomaciale/Per~mrăfizică 

autorizată! Nx:x:iatii futni1iale/ Cabitne 
irxlividuale, cabireIe arociate, metăti 
civile proresiornle saumetăti civile 
profusiomle cluăspurme lirnitatăcare 
~ profesjadeavocatl Organizatii 
l1e2uvemamentalelFundatiV AmaţiP) 

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 declarantu1 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 pentm inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

10.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

politehnica Timişoara 


