
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, BOCAN Cătălina Maria , având funcţia 
de Director Departament Arhitectură la UPT, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 

CNP , domiciliul Timişoara, 

, 
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: 
S d 1 . 1 . lafl "al evor ec ara mc USIV ce e atem te ţărI . 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafata 
Cota- Modul de Titulartdl) 

dobândirU parte dobândire 
1/6 Bocan Dragoş 
Petru 

Teren CC Pişchia 3 2006 500 116 
Cumpărare + 116 Bocan Cătălina 
dezmembrare 113 Grecu Bogdan 

1/3 Marichescu 
Claudia 
116 Bocan Dragoş 
Petru 

Teren CC Pişchia 3 2006 509 1/6 
Cumpărare + 1/6 Bocan Cătă1ina 
dezmembrare 1/3 Grecu Bogdan 

1/3 Marichescu 
Claudia 
!h Bacan Dragoş 

Teren CC Pişchia 3 2006 500 !h 
Cumpărare + Petru 
dezmembrare 1h Bacan Cătălina 

Maria 
!Iz Bacan Dragoş 

Teren CC Pişchia 3 2006 500 !Iz 
Cwnpărare+ Petru 
dezmembrare 1h Bocan CătăIina 

Maria 
!Iz Bacan Dragoş 

Teren CC Moşniţa 1 3 2007 612 !Iz Cumpărare 
Petru 
!Iz Bocan Cătălin a 
Maria 
!Iz Bacan Dragoş 

Teren CC Timişoara 3 2009 491 !Iz Cumpărare 
Petru 
!Iz Bacan Cătălina 
Maria 
y.. Bocan Cătălina 

Teren drum Dumbrăviţa 3 2013 5950 !h din 2/4 Moştenire 
Maria 
2/4 Rusu Georgeta 
2/4 Laţcu Ana 

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

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

Adresa sau zena C ategoria* Anul 
-'! dobândirii 

Casă, Timişoara 3 2009 (teren) 

Suprafata 

203 

Cota .. Modul de TItulamf> 
PJtle 4olJan~e 

Y2 Bocan Dragoş 

Y2 
Construire Petru 
Recepţie 2017 Yz Bocan Cătălina 

Maria 

* 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. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marea Nr. de buelţi Anul de {abrieape Modul de dobindire 

Autoturism Citroen CI 1 2016 Credit + cwnpărare 

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

Descriere sumară Anul dobâncJîrii Valoarea estimată 

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

Natura bunului Data Persoana cltre care s~a Forma 
Valoarea 

instriiaat mstrlinirii mstrimat Înstriinirii 
Teren CC Sânmibaiu 

2020 ronita Constantin vânzare 9800 euro 
Român 

IV. Active Cmanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institutia care administrează 
şi adresa acesteia J TIpuI* l Valuta .1 Deschis in anlil 
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*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 imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/societatea In care penoana este 
TJpuI* Număr de titluri:' V-aloarea totallia zi 

.~ooar $lU asoeiatlbenefieiar de imPrumllt cota d~ partieip." 

*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 Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii 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. 

Creditor .. CoDtrac~t în anul Scadent la Valoare 

BOCAN Dragos Petru 2016 2021 33532 Ron 

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* 

ane il realizat venitul 
Sursa venittilui: Servidul prestat/Obiectul Venitul anual 
oumele, adresa Jteo,"tor de venit Incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
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 mcal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Suna venitului: 'Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numeJe, _4r. 2eneratm:- • v~nlt incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Bocan Cătălin a 
UPT - Fac. de Arhitectură şi 

Conf. / dir. Depart. 159467 
Urbanism 

1.2. Soţ/soţie 

Bocan Dragoş Atelier CAAD SRL Arhitect proiectant 43915 

1.3. Copii 

2. Venituri din activilăJi indepe-,idente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. -Yenituridin investitii 

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 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul pl'eStaflobiectui Venitul anual 

N:UDle,. adresa gq,el1llor 4.~ v,pjt tn~ţ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Ve"nititri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

Boean Dragoş 
UPT - Fac. de Arhitectură şi 

Cadru didactic asociat 12667 
Urbanism 

UPT - Scoală Doctorală Bursă doctorală 16200 

8.3. Copii 

Bocan Ana-Maria A. J. P. S. Timiş Alocaţie lunară 2017 

Bocan Teodor-Călin A. J. P. S. Timiş Alocaţie lunară 2017 

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

Data completării 

21.05.2021 
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Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, BOCAN Cătălina Maria , având funcţia 
de Director departament Arhitectură la UPT, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 

CNP , domiciliul 

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

1. Asociat sau aqionar la soeietiti cOmerciale, compaailtsocÎetl,i nationale, institutii de credit. grupuri de 
in_feS ee6n(lllli,ţ, pree .... şi membru în ~, fundatii sau alte ol"2anizatii ne2Uv~rall:lDen"! 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. Atelier CAAD S.R.L. Administrator, 12 240RON 

asociat 
1.2. S.C. Land Proiect S.R.L. Administrator, 3 30RON 

asociat 

2. Calitatea de meJllbru ia organele de conducere, acbniDistrare şi control ale societlţi1or comerciale, ale 
regiilor aatonome; ale eompuiilorlsocietitilor nationale, ale fDstltutiUor de uedit, ale grupurilor de Interes 
economi~, ale asociaJillQr sau fundatiilor ori ale altor o~aD~tii DetmVerDamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. S.C. Atelier CAAD S.R.L 

Administrator, asociat 
50% din beneficii şi 

pierderi 
2.2. S.C. Land Proiect S.R.L. 

Administrator, asociat 5% din beneficii şi pierderi 

~. Calitatea d~ membru in eadrul asociatiUor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ...... 

4. Ca6tatea de membru tn organele de conducere, administrare ŞI control, retn"6uite sau netetribulte, 
detinute- tu eadruLpartideJor politiee, functia detinutlşj denumirea partidului. politic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inciuSiv ~Ie de asiStenti juridică, COBsuitanfÎ juridică, consultanti şi civile, obtlnute ori aDate 
in denrlare ta timpul exercitlrii functiilor, mandatelor sau deBluitiţilor publice fimmtate de la bugetiîLde 
stat, load şi din fonduri ex.ne ori tncheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
.• mp ... r lDaj!Jrit.J,"~QliJlori.; 

frNitutia ProcOOuraJDn Oala Valoorea 
5.1 &reficiarul deoontra::t numek; coolla'ta1Iă: careaiOO: T1pll 

Drh:iaii 
Durata 

toIa1ăa 
prewmele'&-mmireaşialre;a dennnireaşi Dmrlir. C01lDa:IuJui 

C<I1Ila1ului 
cootm;:tului 

oonna::tuJui alre;a CXIltndul 
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TrtuJar .......... "M. 

SoţIsoţie ........... "M 

Rude de gndul Il) aletitu1aru1ui 
........ , ... 

~ COO1elcia1eIPem:măfizică 
wtaizdtăI ~ fămiIiale'CabiR:re 
imividuak;~~ ~ 
civileJXOftScm1esau~ civile 
JXOfusiooale CU tăspurrl;re JiJ.1Wiăcare 
cJeslIşDă pofusiaoo avocaJ Qgmi:zatii 
I'If'OIft FurKJatiiI A~ij2) I~IJQIWIO • ~ 

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 ]a 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 

21.05.2021 

~. original se află la \ 
Declaraţia semnata In a Universităţii 
Direcţia Resurse uma~e. 

politehnica TImIşoara 
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