
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Susan-Reslga G Romeo-Florin 
.. , ..... ".-. , •••••• fI .......... iI .... ~ .... ' ..... ".,. , •• "'~ • ., •• ' ............. :." "" ....... " •.••••• · ......... 4 ............. " ... , It •• " • .••• " ... " ..... .>11 . ' ••••••• " ·It ......... ,, •••• '.'.!II ........ ,. •••• " 

profesor universitar 
având funqia de 

~ ...... 1 ........ " "-." ... .. " Il" .......... " ... ",. ... " ..... " •• -.... '" ............. "'.". "" It" •• Il<t •. ., ...... It" ..... "' ... ' ....... -Of ...... , ......... " ........ ' ••• ,. ...... ....... " ....... ,.. 

thdversitatea Politehnica din !liJllisoara, Timis, i'imisoara 

la A ... ,. ,,"' •• "' ••• "' •••• ,. ................ "fI •• " , " _ ....... , ... " .. *" ................ " ....... ,II< 1\ .... " a.~" .... -................ "" iii •• ",. ...... ". c" ••• " .. ",. ............... ' ............ ~,.." ••• 011 .... "" ...... , "- ". , 

CNP ,., " domiciliul ......... u .......... ?-:~~~~~~~! .. ?~~~~ .. :'~~ .... m ............ .. 

Str . 
.... ".,.l ............. 01; .......... oi; .......... . ....... ,. ................ 10 iii. II ........ .- ......... , •• 10.' ••• ' ..................... ,. ....... " II''-.~ .,. ......... ,..,'"'. _ . _ .... ' .......... 1P •••••• 'I! ,,,, • . ~ .. ,, .............. , 

cunoscând p.nl'edenle art. 292 din Codul penal privind falsul tu declaratii, declar pt proprie rispundere că împreună 

~u familial) deţin următoarele: 

* t) Prin familie se întelegesoţuJlsoţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobi.le: 
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se VOI declata inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa .. ZOîUl Categoria* 
111 

Sttp~ ldobilld.irii 
QMa..pane Modul de dOOhdke. TituJsru11) 

* Categorille indicate sUDt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dac~ se află in ctreuîtul civil. 
1) La "Titular" se mentionează.in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariIor. 

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

AdFesa. saa mua C.tegoria* AR. 
Sapnf$ c.t.pme .... ~ .-

BuCUJ:esti~ 

SBC'fOR 6; .Apal:tallient 2010 83 m2 100 * 
. -

Timis, 

'l'imisoars# Apal::t:alIIertt 2003 902112 100 % 
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Modul de dobâa-4iR Titularul 1) 

Contract de 
Susan Resiga. 

VanJlllU8 
Maghdalena 

cwaparue 

Contract. de 
Susan Resiqa 

vanzare 
Rcmeo Fl.orin 

cmapa.raxe 



Hunedoara, Deva, 

ApartUlellt 2013 811112 25% ~stenire 
Susan Resl.ga 

Rom.eo Florin 

* Categ<lriile indicate sunt; (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de prooucţie. 
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele prGprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar in cazul 
bunurilor în coproprietate, cota~parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehieulelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse inmatricolirli, potrivit legii 

Natura Maiu Nr·4eheiti Anal de fabriaItie Mod ... de dobândire 

Conuact de vanza:r:e 
Autoturism Ryundal. 1 2018 

c'LlID.Parare 

Contract de vanzare 
Autoturism Mitsubishi 1 2015 

C'LlID.Parare 

2. Bunuri sub formi de metale preţi~, bijuterii, obiecte de artl şi de cult, colectii de artă şi numismatiei. obiecte 
care rac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a mor valoare insumati depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menpolla toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarMii. 

Descriete· somari 

IU.Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile tnstrăinate în ultimele 12 
huli 

Natura boului instriiaat 
Data ~eatreare 

Ferma iJsO'iiDlrii Val~ea îustdiDirii .. iDttriiMt 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare. fonduri de investitii, forme echivalente de eeonomisire şi investire, inclusiv 
cardurile de uediţ daei valoarea insumati a tuturor acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara mclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate. 

l' 
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Institutia ettre. ad8lÎJlisU~ şi Tip 1* V2 
DeKhis 

Sold/valoare la zi a 
În anul adresa acesteia 

Banca t1D.i.credit ( I>epol:i t bancar sau 
WR 2009 30.000 

!tlmisoara eclu:valGnte 

*Categoriile indicate slmt: (1) ,cont curent sau echivalente (inclusiv cord),. (2) depozit bcmcor sau echivalente,' (3) fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fOllduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 
jisca/ fflJtedor). 

2. Plasamente, investitii direde şi imprumuturi acordate~ daci valoarea de piaţă fnsumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investitiile şiparticipările în străinittate. 

EJDitent UtIwIsodetatea in (U'e' pers6aDa ettel 
Tipul"" 

Numi.- de tiUurii Valoarea totală la zi 
aqi&JW' sa. asoeiatIbeaefidar tie n.pn.mut I cota de participare 

*CaJegortile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat,cenijicate, obligaţiuni); (2) acţiul1i sau părţi sociale 
in sQciefiÎji comerciale; (3) Imprumuturi acordate 111 'lume personal. 4 

3. Alte active producitoare de venituri nete, t8J"e însumate depişese echivaleDtul a 5.000 de euro pe an: 

Valuta 

+ 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V.Datorii 
Debite, ipotecl, garantii emise tn beneficiul unui terţ, bunuri ~hizitionate in sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea insumati a tuturor acestora depllşeşte S.oeo de euro 

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

Uedimr Ceu:tradatia ..... Sea4eutht anul Valoarea 

Banca ltomaneasca 2010 2035 57.000 EUR 

Banca l\omaDeaşca 2019 2021 10.000 :ROH 
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VI. Cadouri, silrvicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piată; din partea unor 
persoane, organizaţii,societiti eomerdale, tegii autonome~ companii/societăţi naţionale sali institQţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valetare indMduală depăşeŞte 500 de euro* 

CiDe a .rUIizat venitul Suna vaait8lui 
SenidaI prestatJObiedHI Venitul anual 
~rdeveait meuat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 

*Se ex.::eptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rude/arde gradul1 şi a/iMea. 

va Venituri ale declsrantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În nJtimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nf. 57112993 prifind Codul fisca1, cu modificările şi complttărUe ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cbte arealiD.t venitaI Suna veaihdBi 
Serflc:W pres't3tIObiect1d VeDitul anual 

geDt!I"IdoI' de veait incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

lhliveristatea 
Susan Rasiga Rcmeo 

Politehnica din 
profesor um.versit:ar, 

166.225 RON 
Florin activitati de cercetare 

'.rlJaisoara I '.fimisoara 

Academia Raaa.na, 
Susan Resiga Jlo&'aeo cercetator st::iintifie, 

Filiala 'riaisoara t 35.00( RON 
Florin CS 1 

!'iaisoua 

Susan Resiga Romeo Hiniste.ruJ. Cerceta:d..i 
expert. p[roiect:. S:IPOCA 13.183 RON 

Flod.n si :Inovari..i, Buou.resU 

t.2. Sollsoţie 

functia de baza -
Susan Resiga Magdalena 'OEFISCDI, Bucuresti 55.081 RON 

director general adjunct:. 
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partic~paxe proiecte si 

Susan llesiga Magdalena UEJrxseDI , aucaxe.sti programe nationale I 87.328 MN 

intuna 

U.Copii 

Z. Veriituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsope 

3. Venituri mn ced(Jrea folosinţei bunurilor 

3.1 . Titular 

3.2. Sot/sotie 

4. Venituri d;n investiţii 

4.LTitular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Vepjturi din activităţi agricule 

6.1 . Titular 

6.2. Soţ/sotie 

7. Venituri dinpremii şi din jocuri de IWTOC 

7.1. Titular 

Susan Resiga Romeo preaierea. rezultatelor 
1.370 RON WFJ:SCDI, l3ucw:esti 

Florin eexcetarii. (bXevete) 

7.2. Soţ/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Susan ~siqa ~omeo ISIK riaisoaxa t 
membru CA 21.769 aOH 

Florin riaiaoaxa 

C6ntrul Ill:t:.ematioDal 
Susan bs:i.oga RcIrleo 

de .Biodi n-.; ea I ureabru CA 422 RON 
Florin 

Bucuresti. 

Susan bsiga Romeo 
MEC/OEFISCDI" Bucu.resti ~ c:::caisie ctac'.tDV 957 ~ 

Uodn 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Susan Resiga b.zva.n a1ocatie, Bucuresti alocat.ie 1.800 RON 
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I ... an ... 1 .. Radu 

Prezenta declaraţie constituie act public şi dspund potrivit legii penale pentru inexactitateasau caracterul 
incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

I 01l00l2020 

Seumăttlra 

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

Politehnica Timişoara 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Susan Resiga G Romeo-Florin 
."' ••••• "' ................. , ........ ", •••• , •••••••. " ....... " •• "10 iii ,_ ...... , ....... " ........... ..,~ •••••• ~." .. iii ............. "' ••• " ........ " ............ ~ ••• I .. it ............ "' .............. _ .. , . 

având funcţia de 
profesor univ.rsi tu, director esUl) 

Universitatea 'Politehnica din Timisoara, Tilllis, Timisoara 

la ................................................................................................................................................ , .. , 

__ ~ ,domiciliul 'f1lIds~a, judetul 'l'imis 
.,. .................... "' .. .,. .......................... " .................. e .. ", .... ' " ............. .,." .. ~ ........ ~ ............ ". ....... ,. CNP 

Str . 
..... ......... .... ............ "' . "" "" ..... ' ..................... ., .. ,.. ..... "' •• " ................. " ............. 10 •• "' .. it. .... ,. ...... " ................ " ................. _ •• ~ .... "' ...... il '" .......................... iI; ...... ') 

eunodud prevederile art. 29Z din Codul penal privind falsul in deelamţii. declar pe proprie răspundere: 

fi~ .oUoNt_~Ia!lOdetiţt~~~ ....... tk cralil, cnpllri« illtffO ~ pr_1Il ~I.mallbru 
t. -'a{ii, ftllldatli ua alte ~ .......... atak: 

Unitatea 
C~dl defiHti 

Nr. de pirCisocim V:\loarea lotali a p~rtilOi" 
- deeumirea " _eu - _dea.qi .. i !Odal" ii'sau a 'l-CtillDilllr 

J 

2. Ca .. titlltr.aJ de .... bre il> arpndr VI: e, ~ ~ C!)JItrol :ak ~ ~ ale ngiilor .. IODIlllle, ale CM1pum..rl 
~1i* ........ aloe ~r de ~ ale ~r de iIIia'a oc--a; .. .. fadailBot eri ale altor lII'g1UIizatii 

~',:raalllftUlr: 

L'I\U.tu ClIlit.IIUa dctlati Valoarea btAefklllor 
-dftIcmtiTu şi Ddn-sa· 
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~ent:ruJ. International. de 
~iodinamica , SECTOA 6, mem:bz:u CA, membru CA 422 RON 
~ucuresti, 

I NCD-ISIH, Timisoara, 
TiDlis, membru CA, smbru CA 21.768 RON 

I 

coalitia Romana pentru Educatie si J:ng:i.nerle, CBEOING, secretar gene:ra1 

4. c.Htatea de 81l9J1bnr ia alga_1e de: ~"OJWIou:r~, admillistr.are Ji CGIItrDt, mrl 
~ depltlld ,i dea_ta particbdlli poUtic 

eia cadntl puriddor politice. 

---------~-------- ----- --

S_ Co.atraet.:., bleltill" cde de :uhmlţă j1Uidiel. COIU"U-Jă j1Iridid, .....rta.1i li 1:1 ik., ~ AII dlIn Ia deralare Î.IlIhupaI exercitArii 
Amctillor.lIWIdstelor SMl de.ulititilM publiu JiDantate de la ~ de tit .. local şi diD .... ri atHac ori Jleiate c. societati comerciale cu 
ea pital de IOlt ua "ade !ibt-.I este lI4:ţioaar •• joritarlllliDoribr: 

Bt.atildaral de contrad: lDstitufia Prettdara priit ean 
Tipul numele, prenumele! cOlltractantă: a .fost incredinţat contraetubli deDulUirell şi adresa deiUllUlw. fi :adre5a c:onthetul 

Titular 

Sot'~oţie 
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Data 
Dunta 

iDdaeierii 
eolItnIetu!U! 

coatnctului 

f1.JttW}ij~; 
lifi_ll* 

Valoa.rea totală 
a contractului 



I 
Rude de gradull l ) ale titularului 

Socletăti comerciale! Persoană fizică allk'.lrizata' Asociaţii iimlilia.Ie' Cabinete iDdividlJ.aie. cabî:nek: asociati:. soci.dăţi civile profesionale sau socielăţi 
civile profesionale cu tlispI.mdm: limitată care dcsf.i.,c;oarăpro:fi:sia de avocati 0Iganizatli .negu.e1'Qlllllelltald Fundatii' Asociatii2) 

1) Prin rude de gradul 1 se Întelege părinţi pe linie ascendenta şi copit pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de coo.tract unde> prin calitatea detîn~t~,.r titularul. f-to!u.l, 

soţia şi rudele de gradul 1 obţin contractl!, aşa cum sunt definite la punc1Ul5. Nu se d~rară contractt:ie socieulţilor com\!fclale 
pe acţiuni la care declarantul impreun!1 cu soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 5% din capitalul social al 
societăţii. indiferenl de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

I OI 1~'2(}20 
Semnirura 

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

Politehnica Timişoara 
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