
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, MOLNAR-MATEI-COZMA Florin Stelian ,având funcţia 
de Director Departament Electroenergetică la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul Caransebeş, ' Jud. Caraş-Severin 

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 

Suprafaţa 
Cota- Modulele Tittdarull) 

* dobbdirii parte dobândire 
Sat Sânandrei, 

(3) 2017 606mp V2 
cumpărare 

Molnar-Matei-Cozma Florin Stelian 
[jud. Timiş V2 Molnar-Matei-Cozma Elena Julieta 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se irllă 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 zona Categoria Anul 
Suprafata 

Cota- Modul de Titula rull ) 

* dohâDdirii parte dobâDdire 
Sat Sânandrei, (2) 2017 133mp V2 

cumpărare 
Molnar-Matei-Cozma Florin Stelian 

ljud.Timiş V2 Molnar-Matei-Cozma Elena Julieta 

* 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, copilui), 
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 Marca Nr. de blleăţi Anul de fabricatie Modul de dohâBdire 

Autoturism Skoda Octavia Tour 1 2008 Cumpărare 

Autoturism VW e-up 1 2020 Cumpărare 

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

numismatică, obiecte care rac 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 sumară Anul dobâllttirii Valoarea estimati 

Nu este cazul 

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

Natura blUlului Data Persoana către care I!I-a Forma Valoarea 
înstrăinat illstrlinării instrAinat înstriinării 

Nu este cazul 

IV. Active Îmanciare 

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. 

IBstituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis in anul SoldIvaloare la zi 

şi adresa aeesteia 

Nu este cazul 

*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/societatea în care persoana este Tipul* Numir de titluri! VaIoal'ea totală la zi 
acţioRar sau asodat/beneficiar de împrumut cota de p articipare 

Nu este cazul 

*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 insumate 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 tert, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat ÎB aRul Scadent la Valoare 

AlphaBank 2017 2028 109000 lei 

AlphaBank 2018 2033 83200 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, ~ltele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat veaitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectui Venitul anual 
numele, adresa generator de venit Încasat 

1.1. Titular Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

1.3. Copii Nu este cazul 

*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 fiscal încheiat 
(potrivit arte 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestatlObieetul V mitul anual 
numele, adresa ~enerator de venit ÎDeasat 

1. Venituri din salarii 

Conferenţiar / nonnă de 
1.1. Titular Univ. Politehnica Timişoara bază, plata cu ora, contracte 133142 lei 

cercetare, voucher vacantă 

Fundaţia Ioan Slavici Timişoara Consultant tehnic 11844 lei 

Asoc. de Consultanţă Socială şi 
Lector 1942 lei 

Formare Profesională Vest 

1.2. Set/soţie 
Spitalul Clinic Judeţean de 

Medic 82988 lei 
Urgenţă 

1.3. Copii Alocaţii copii 3964 lei 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

\ 4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 



CiDe a realizat venitul Sursa vea:itulai: Servleiul prestatlobieetul Venitul anual 
Num.e, adresa 2enerator de venit ÎDCasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

Premierea rezultatelor 
8.1. Titular UEFISCDI cercetării - articole 1860 lei 

(PRECIS!} 

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 

13 j) 5. 2JJ2{ 

--- --

D~c1ar.aţia semnată În original se află la 
DIrecţIa Res.urse ~mane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, MOLNAR-MATEI-COZMA Florin Stelian , având functia 
de Director Departament Electroenergetică la Universitatea Politehnica Timişoara 

CNP , domiciliul Caransebeş, ' ,Jud. Caraş-Severin 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi eomercia~ compaDiilsocietăti naţionale, instituţii de credit, grupuri d 
interes ceollomic, precum şi membru ÎIl asociaţii, fundaţii sau alte oJ"gallizajii D~ver:nameDtale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. Nu este cazul 
2. Calitatea tie membru În orguele de conducere, admiuistrare şi eontrol ale societăţilor eomerdalet al, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţioDaIe, ale ins.titupilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic, ale asociatiilor sau funda1iilor ori ale alter organizatii De~vernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu este cazul 
3. Calitatea de membru În cadrul asotlia~r profesionale ~ilsau sindicale 
3.1. SIER - Societatea Inginerilor Energeticieni din România 
3.2. Sindicatul UPT 
3.3 . IEEE Instrumentation aud Measurement Society 
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi COlltrol, retribuite sau neretribuite 
dep nute în cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politie 
4.1. Nu este cazul 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, coDSUltauţă şi civile, obţinute ori afta~ 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demBităţilor pubDce fiDanţate de la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate eu societăţi. comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
acţionar maloritar/mineritar: 

Iru;titutia Proctrlura prin 
Data Va100rea 

5.1 Beneficiarul de crrtract: m.rnel~ con1Ia:tmtă: careamt Ttpul 
îndleiali 

Durata 
1ota1ăa prenumele/denumirea . a:Iresa denumirea şi îmWin\at <rntrndului cm1ractului . Şl c:mtrnctului a:ntIa:fu1ui a:1raa cootIactul 

TItular nu este cazul 

SoţIOOlie nu este cazul 

RWe de gra:lu1I1) aletitularului 
nu este cazul 
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&Jci.etăti COlllelcialelPer&Xmă fizică 
autrmatăI ~fumilialeI Cabinete 
individuale, cabinete amare, metăti 
civilerrofesiooale sau metăti civile 
profesionale cuIăspun:lere limitată care 
~rrofesiadeavocat! 0rgani2atii 
neguvemamenIaleFurnaţiil ~) 
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 

/3. ()S. 2021 
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-----Declaraţia semnată Î '. 
Direcţia Resurse U n Ortglnal se află la 

mane a Unive ." 
Politeh' '. rSltaţii 

nJca TImIşoara 


