
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Sorin MUŞUROI, având funcţia de Prorector la Universitatea Politehnica Timişoara, CNP 
, domiciliul în Timişoara, ! . cunoscind 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 ZODa Categoria· 
Ala .. 

debiadirii 

1 2012 

2 2012 

Saprafata 
Cota-
parte 

10,65 ha/3 1/2 

8 ha/3 1/2 

Modalde r ...... nI·) 
debiadire 

Succesiune 
Sorin Muşuroi 

Beatrice Balogh 

Succesiune 
Sorin Muşuroi 

Beatrice Balogh 

* 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. 

Adna .. ZGIUI Categoria· Aa" ~ta Cota- Modul. TJIIIIantf) 
dobâadirii parte. dobiadire 

Timişoara 
2 2005 600m2 1/2 Cumpărare 

Sorin Muşuroi 
Corina Muşuroi 

Timişoara 
1 2015 70m2 1/2 Succesiune 

Sorin Muşuroi 
Valeria Muşuroi 

* 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. 

ll. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 



r. 

Natan Marca Nr. de bucili Anul de fabricape Modul de dobândire 

Autoturism Volkswagen Bora 1 2003 Cumpărare 

Autoturism Volkswagen Polo 1 2009 Cumpărare 

Autoturism Volkswagen Passat 1 2017 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national 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. 

l Descriere SWDari AnDi dobiDelirii Valoarea estimată 

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

Natanb alai 
·iIIstriiaat 

Data 
mstriiairii 

IV. Active financiare 

Fomaa 
Valoarea 

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. 

IDstitiljiăCare i1hainiiireazi - a , i1., - c ~ .~'" :; 
- şi adresa wteia }'ipuI* .' VaI.ta DesdIiI ia uol SoldlvalOaR la zi 

~ , ~ 

2005, 
BCR Timişoara 3 Euro Succesiune 80.000 Euro 

201~2015 

Stadt Sparkasse Munchen 2 Euro 
2007, Dobândit 177.000 Euro 

2012 

Banque International Luxemburg 2 Dolari 
2003, Dobândit 93.000 Dolari 

2012 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii 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. 

'miRat dtlu/societatea ia ~ft penoaaa este 
~cţioll3,r'~ asodatlbelaeficiar de ÎlDpnunut 

Tipul* Na.mir·de titluriI 
Cota de participare 

~ 

ValQuea totali 18 Zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiunij,' (2) 
actiuni sau păr/i 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:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------

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. 

-----------~::---------- f:=::::-'I ~~~~--- I 
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* 

..... "7..jI'"' - ; 

1.1. Titular 

1.2. SoVsoţie 

1.3. Copii 

Sursa veilitullli: 
Dumele.adresa 

Servidul prestatJObiedul 
generator de veait 

*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 art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fisca!, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a mdizat venitul 

J. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din actiVităfi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

Sana'.enitului: 
8umele, adresa 

Sorin Muşuroi 

Corina Muşuroi 

Silvia Ioana Muşuroi 

Adrian Eugen Muşuroi 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor 

3.1. Titular ----------------------------

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi fii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
- ~. --r' .:' \I>~ 

CÎll&~ .~t venitul 
Sarsa veaitalui: 
Nume, adresa 

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 

Serviciul prestatlObiectul VeaituJ anual 
2enerator de veait ÎDcasat 

Prof. univ. - act. did. şi 
175947RON 

cercetare 

Corn. CNATDCU 1500RON 

Medic 75.000RON 

Medic 50.000RON 

Inginer, PO-act. didactică 60.000RON 

ServiCiul pratat/obiectul Veaitul oul 
. 2enerator de veait Înasat 



8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii Adrian Eugen Muşuroi Bursă doctorat 5000RON 

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

Data completării 

20.05.2021 

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

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Sorin MUŞUROI, având funcţia de Prorector la Universitatea Politehnica Timişoara, 
CNP , domiciliul în Timişoara, : , cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere: 

~~_ sa. aceioBar la SOCietălli a)Dli~aIe. colD~Ulijilsuqetili -nationale., iJUtituţii de credit, grupuri de 
.ÎD 

Nr. depăIţi 
Unitatea 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

de .. "'+i; ..... 

IDelBblru in orpaele de eoaducere, li eoatrol ale societitiJ.9r ~ ali 
o cuae, ale co .. ,..iilorlsoc:iditilor -tioaale, ale iDsţitutiiIor de uedit, ale grupurilor de iute 

ale altor 

Calitatea deţinută 
Unitatea 

- denumirea adresa -
Valoarea beneficiilor 

11 .eretribuite, 
ia cadrul 

Imitupa Procedtapin Data Valoorea 
5.1 Bere.ficiaruldeca::inrXmmi; axmaamt carearot T1pll îtxtOem DuraIa 

tdaJăa 
pl'IlIme1eIdenmireaşiama demmireaşi ~~ cmtra::tului <XIJtm:tu1ui JID cmI1alu1ui crntl3:lului 

00resa oontroctu1 



T1tular •. '" ....•.. _ 

~SJlÎe············-

RJ.dede gtaJull1) a1e1itlDu1ui 
............. 

SociemtiCClllflCia1dPmon1fizică 
31QÎ7atW ~âniIia1e'Cabime 

~caliooeau:iale, &Xidăli 
civiJepubiooalew~civiJe 
poisiooa1eallăp.uxbe1imila1ăcare 

~~deWlOC'itf~lbatij 
n>m~ _.. F\fiIatii' AsxiatiP'~ 

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 pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

20.05.2021 

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

Politehnica Timişoara 


