
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, I Dra20mir Gabriel MU2urel, I având func tia de Director Departamentul de Pre2ătire 
al Personalului Didactic 1 1a Universitatea Politehnica Timişoara, 1 

CNP I I , domiciliul Timisoara, str. I 

Judeţul Timiş 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. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zooa Categoria * AnUl 
dobindîrii 

Băileşti, judeţul Dolj (1) 2010 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

1,03 ha 1/1 

Moolllde Titularull) 
dobândire 

moştenire 
Dragomir Gabriel-
Mugurel 

* 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. 

str. 

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

Adres.a sau zoua Categoria* 
Anul 

dobAndirii 

Timisora. 
str. (1) 1995 

Timisoara. 
str. J garaj 2007 

Timisoara. 
(1 ) 

2008 

--
Str 

garaj 2010 
Tim işoara. J 

Suprafata 

20mp 

17 mp 

60mp 

17mp 

1 

CO:ta- Modul de Titularuf) 
parte dobândire 

Cumpărare de Dragomir Fe!icia 
către părinţii (112) -------

soţiei înainte de Sichitiu Brînduşa 
căsătorie (112) 

Dragomir Gabriel 

112 Cumpărare 
Mugure! (1/2) 

Dragomir Felicia 
(1/2) 

Cumpărare prin 
Dragomir Gabriel 

Mugurel (1 /2) 
1/2 credit bancar 

Dragomir Felicia 
Raiffeisen Bank 

(1/21 
Donaţie părinţii 

Dragomir Felicia ----
soţiei 



Timişora, 
Dragomir Felicia 

(1/2) 
(1) 2017 80 mp ----- Moştenire soţie 

Sichitiu Brînduşa 
(1/2) 

Dragomir Gabriel 

garaj 2020 17mp 1/2 cumpărare 
Mugurel (1 /2) 

Timişoara Dragomir Felicia 
( 1/2) 

.. * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţll 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 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricatie Modul de dobândire 

Autoturism 
pe numele soţiei Daewo-Matiz 1 2006 Cumpărare 

Dragomir Felicia 
Autoturism 

pe numele soţiei Ford Fiesta 1 2019 Cumpărare 

Dral:!omir F e1icia 

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 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. 

Deseriere sumară Anul dobândirii V âwarea estimati 

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

Natura bllRului Data perSQâna cltre eare s-a Forma 
Val()area 

instraipat ipstriinirii Însfriinat Înstriinirii 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate . 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

'şi adresa acesteia 

*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 anului fiscal 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 . 

Emiteat fitlulsocietatea În eare persoana este 
Tiplil* 

. Numlr de tithtril 
Valoarea tQtală la zi 

a,ctionar sau asodatlbeneficiar de împr~mut cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinllte (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: 

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 financiare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat in anul Sudentla Valoare 

Raiffeisen Bank 2008 30.09.2038 336950 lei 

ING Bank N.Y. 2018 29.08.2023 28949 lei 

CAR Timiş 2020 14.03.2022 8000 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 venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Veoitul anual 
numele, adresa ~enerat()r de venit Încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile 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 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitubd: Serviciul prestatJObiedvl Venitnl anual 
nmnele., adresa generator de venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Dragomir Gabriel Mugurel 
Universitatea Politehnica 

Conferenţiar universitar 148796 lei 
Timişoara 

1.2. Soţ/soţie 

Dragomir F elicia Angajator privat Tehnician gestiune flux 60000 lei 

1.3. Copii 

2. Venitw'i din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4 



4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.L Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: SerViciul prestattobiectul Venltul anual 
Nume, adresa generator de venit incasat 

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.L 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 

25 mai 2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director Departament 

DRAGOMffi GABRlEL-MUGUREL , având funcţia 
la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

CNP ,domiciliul Timişoara, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic,_precum ~i membru in asociatii, fundatii sau. ~Ite organizatii neguvel'llamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni ş i/sau a acţiunilor 

1.1 .Asociaţia Română de Consiliere si Sri jin membru Nu este cazul Nu este cazul 
Drobeta Tumu Severin, jud. Mehedinţi 

2. Calitatea de membru. in organele de conducere, administrare şi control ale societăplor cemereiale, ale 
regiilor autooome, ale companiilor/societătilor naţionale., ale institutiilor de credit, ale grupurilor de inter.es 
economi~, ale asoci;tt filor sau fund:a tiilor ori ale altor ol1!:,t~iz~Jii neiIuver~rnentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea ş i adresa-

2.1 Nu este cazul - -

3. ,Cantat~ de lJleUlbru in cadrul asociat;.lor profesionale .şi/sau sindicale 
3.1. Membru al Societăţii Sociolo2.ilor din România 
3.2. Membru al Sindicatului Liber din Universitatea Politehnica din Timişoara 

4. Calitatea de membru in organele de cOlJducere, administrare şi cOIl.rol, retrlbuite sau neretribuite, 
deţinute tn cadrul par(idţl6r politice, functia detinuti şl dţnumirea partida.ui p,oIitic 
4.1. Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă Juridică, c&nsultantă şi civile, obţin·ute ori ~flate 
în derulare bl timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanfate de la bugetul de 
stat,. local şi din fonduri externe oriincheiate cu societăti cornereiale cu capital de stat sau unde statul este 
a~tiollar m~joritar/millOdtar: 

5.1 Bene1iciarul de contrnct mme1e, 
I Institutia 

1 ProcOOura prin I TiJxll ·1 Data I~ l Valama 
prenurnele'cbunirea şi adresa contractan1ă: care a fust contractu1ui încheierii toiaIăa 
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denumirea şi îocredinţat contrnctului contmdului 
adresa oontractul 

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

SoţIsoţie .... ........... 

Rude de gmduIII) aletitu1am1ui 
............ 

Societăţi oomerciale/Persoonă fizică 

autorizată! Asociatii fumilialeI Cabinete 
iOOividuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofusionale sauoocietătÎ civile 
profesionale cu răspuOOere \imitată care 
deslăşoaIă profesia de avocat! Organizaţii 
TIemI'vemamentaiei Fundaţii! AsociaţiP) 

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 

2S mai 2021 
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SewnăJ.u.r:!.l-"------ \ 

Declaraţia semnată În original se afl~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universitaţ" 

politehnica Timişoara 


