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Arhitect BOCAN Cătălina Maria 
catalina.bocan@upt.ro 
Conferențiar, director departament Arhitectură 

Studii: - 2013 – Doctorat în inginerie civilă, Reabilitarea durabilă a blocurilor de 
locuințe tipizate din panouri mari – supraetajare ușoară cu structură în 
cadre prefabricate din beton armat, UPT 
- 2011 – Curs postuniversitar ”Reabilitarea termică și energetică a 
clădirilor existente – construcții și instalații” – auditor energetic, Auditor 
energetic pentru clădiri ” gradul I, 2011 
- 2002 – Școala de vară  „Restructurarea suprafețelor istorice”, UPT 
- 2002 – Studii aprofundate în specializarea ”Restructurarea ambientelor 
şi clădirilor istorice”, UPT 
- 2001 – Licență în arhitectură, UPT, șef de promoție 
- 1995 – Liceul de informatică ”Grigore Moisil”, Timișoara  

Experiență didactică: - 2016 – prezent – Conferențiar universitar 
- 2014 – 2016 – Șef de lucrări 
- 2003 – 2014 – Asistent Universitar 
- 2001 – 2003 – Preparator universitar 

Discipline de predare: - Proiectare de arhitectură 
- Studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului 
- Drept urban  
- Legislație în proiectare 
- Materiale de construcții  
- Fizica construcțiilor  
- Legislație și management de firmă 
- Management 

Activitate 
extracurriculară: 

- Îndrumări diplome de licență și dizertații de master 
- Practici de vară 
- Participare la conferințe, publicații, articole științifice 
- Contracte de cercetare prin U.P.T  
- Membru in C.T.A.T.U. din partea facultății la C.J. Timiș și Primăria 
municipiului Timișoara 

Experiență 
profesională: 

- 2004 – prezent – asociat în cadrul Atelier CAAD S.R.L., proiectare de 
arhitectură și urbanism, coordonare proiecte, management firmă 
- 2003 – 2004 – angajat în cadrul Webnamics.com S.R.L., proiectare de 
arhitectură și urbanism, coordonare proiecte,  
-  2001 – 2003 - angajat în cadrul Andreescu & Gaivoronski S.R.L., 
proiectare de arhitectură și urbanism, coordonare proiecte 
- 2001 – prezent – membru O.A.R.  
- 2006 – prezent – membru R.U.R 

Recunoaștere 
profesională 

- Premii, mențiuni, nominalizări pentru fotografie de arhitectură, 
urbanism, arhitectură și amenajări de interior 

Domenii de interes 
extraprofesionale:  

- Sport (triatlon), munte, drumeții 
- Fotografie  

 


