
SubsemnatullSubsemnata, 
de Şef birou 

DECLARAŢIE DE AVERE 

SUHAIDA CARLA AFRODITA 
la BmLIOTECA CENTRALĂ A UPT, 

CNP ,domiciliul com. Parta 

, având functia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspundere 
că impreună cu familial) detin următoarele: 

* 1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobAnţlirll. 
S,uprafata 

Cota-
parte 

Modul de Titul.aruI1) 
dobindire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

"" Anal C;ota- Modolde 
Adresa sau zooa -'Categorla* Suprafata" Tftularul1) 

dobindirli -'p_arte dobâodir-e 

Com.Parţa Casă de locuit 2001 1798 mp 1/2 Cumpărare 
Suhaida Matei/ 
Suhaida Carla Afrodita 

Corn. Giroc Casă de locuit 2014 200mp 1/2 Cumpărare 
Suhaida Matei/ 
Suhaida Carla Afrodita 
Suhaida Raul Eduard/ 

Timişoara, Apartament 2014 38mp 1/3 Cumpărare Suhaida Matei/ 
Suhaida Carla Afrodita 

* 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 in cazul bunurilor in 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 NI'. de bucAti hul de rauicatie Modul de dobindire 

motocicletă Kawasaki 1 1987 cumpărare 

motocicletă Kawasaki 1 1998 cumpărare 

autoturism Opel ZafITa 1 2014 cumpărare 

remorcă specială 02 DREMA 1 1989 cumpărare 

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 
Însu mată 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 sumarl Anul dobindirU "'aloarea estimati 

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

Natura _Dubii Dl\tâ _ Pene-ba db-e are s-a Forma Valoarea 
Înstrăinat instriiJI:lrii mstdinat instrlihidl 

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 financiare din străinătate. 
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InStItutia care adnibilstreazi TipuI* Valuta Deschis in anul S,ldlvaloare la zi 
şi adreşa"~ţţSt. 

*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 Însu mată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Eblite,nt dAn. 18'''4Ietatea' i'n ţar'e pe,soaDaeste Număr de tifluril 
actionar Slţt as~iatlbeneliciar de lmpruDlur TIptd* cota de -.p_articlpare:- Valoarea tota:li la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăJi 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 
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Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in 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 Cootraetat In âDuI . Seadentla Valoare 

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* 

1) ~ SUrsa venitului; Servidul prestatlObiedul Venitul anual Cine a realizat venitul 
numele, adr~sa geneF.r de venit mcasat 

1.1. Titular 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA ŞEF BIROU BIBLIOTECĂ 

62.503 
TIMliOARA 

1.2. Soţ/soţie S.c. PRO AIR ClEAN ECOLOGIC S.A. OPERA TOR INCINERA TOR 39.448 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al11-
lea. 

Vll. 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! SerVici'uI prestatÎOblectul Venitul anual . numel~; a:dre.a genera19r dţ'Venit incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităji independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareaf%sintei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiJii 

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 

dne a realizat venitul Sursa WUitului: Serviciul PFestatIoblectUI VeDitul anual 
Nume. adresa ~enerâtor • ve. incasat 

7; Venituri din premii li din jO(:uri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 
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18.3. Copii 

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

Data completării 

05.04.2021 

6 

I
I Declaraţia sem~ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, SUHAIDA CARLA AFRODITA, având funcţia de Şef birou la BmLIOTECA 
CENTRALĂ A UPT, CNP 2720807354780, domiciliul corn. Parţa nr. 459/A, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria 
răspundere: 

i. ÂSOei~f sau aeCkmar la sooietlti comerdaJe, eompailiilsOeietlţi "atiouale, instituţii ' d.~ ~rt~ ' grupm:ld 
tatereş ~eOD;~ ... iţ," precum şhuembl')l ba ~laliit,fund~(ii sau alt~ orgamzatii negu_v~r.a_JIlentaie: 

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 e cazul 

2. Calita. de melllbru In organele de eQJlduee~ adDlÎDistl'are şi 'CQtrolitle soeietAtilor comerciale, al 
i'egillor autonome, ale eompanillor/.ietlţÎkJY llalionale, tie Ibstitatfilor de credit, ale grupurilor de interes 
eC9nomi~ale as~iafiilor sau fundatioor odaie altor ol"2aDlzatii nepvemamen,ale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea ş i adresa -

2.1. Nu e cazul 

3. Calita~ de me.Qibru 11) .• 4 ..... . . -0 Oilor pi'oteslo.ade şilsşu .d~e ~ 
3.1. Nu ecazul 

4. Calitatea d~ membru tii or~e de conduter~ administrare şi control, retribuite sau 
! 'd~tinute ia catlrtdputideJor Jl9liti~ functia d~tinuti şi denumirea' partidului politic 

oeretribuite, 

4.1. NuecazuJ 

S.Coll~"i .. tl" .~ c1e..tlstellti juri~iCi, ' CoJlsUlt;ulti jllridid, tOBaJlea.ţlli .el., (JbfUi.te' orlda~ 
18 detllbtr,e , 'tmq;u.I, CJ~dtJfii t'an.tliflQr;madtlateior sau deJliJl,titJ1Qr pnbii~'ruj~tate ' d~ .. t!:âietul dţ 
stat" local şi din fo.cluri :e:deme "oii baehelAte cu socieflti eomerdalecu capi.' de...stat iau unde -t.Jl este 
attionar JQaIQrltar/mtn.o.ritâr: ' . ', ' ', ' . 

ItNiIuţia P1tx:OOura pin 
Uda Valoorea 5.1 Bereficiarul ooca:dllrt wme1e, cootrocfariă: care a fat TipJl 

îrchierii 
DmtIa 

tdalăa 
prenumele'demnnireaşioclresa demmireaşi încrafintat COIllndului 

00J:Jtrcdului 
contra:tului 

contndului 
~ oontra::1ul 

Titular .......... ..... 
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ROOe~ gmdul Il) aletitulamlui 
............ 

Socidăti ccmercialeI~fizică 
autcrizaIăI As:ciatii fumiIialeI C'.alJirete 
iOOM.iuale,OOiMe~ ~ 
civileprofusiomle sau9JCielăti civile 
putesi.cmlecu~limitaIăcare 
deslăpnăputesia~avocatJ~ 
n:guvemamentaleFurxlaţiif A.<o;iaţiiZJ 

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

Data completării 

05.04.2021 
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Semnătura 

Declara\la semnată ln original. se afl~ I.a I 
Direcţia Resurse Umane a UniverSitat" 

Politehnica Timişoara 


