
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul 
de prodeean 

BUdariu Cristian Tiberiu , având funcţia 
la Fac. de Arhitectura si Urbanism din cadrul UPT 

CNP , domiciliul Timisoara, 

cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Âd~sa.ZOD. Categoria* 
AB.I 

dObbdirii S.pnfata CcMa-
parte 

Modalde Titularull ) 
dobândire 

, 

* 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. 

2. Clădiri 

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

< Adresa sa. zoIIa - <;~ţegoria* 
A.aI 

Sapnfata Cota- Mod.lde 1"itularuf) 
dobâadirii parte dobi.tire 

Timisoara, (1) 
2012 53.01mp 

if4 bun 
Teodora Blidariu 

apartament ~ropriu 
succesIUne 

Aiud, jud Alba, 
(2) casa 2012 567mp 

1/12 bun 
succesiune Teodora Blidariu 1 ~opriu -

* 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 



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

NatUra Marta Ni'. de bueiti Anul de fabricaţie Mod_ -cÎe dobâadire 

autoturism Skoda Scala 1 2019 cumparare 

autoturism Peugeot206 1 2003 cumparare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiede 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 JUmari ADa) dobiodirii VaJoarea estimati 

O 

m. Bunuri mobile~ a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate În 
ultimele U luni 

Natan ba •• 1ai Data Pe ...... dtre care s-a Fonaa Valoarea mtriiaat mstriialrii tamiiat tastriiairii 

O 

IV. Active financiare 

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

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

Irlsti .... canadmia· ~ ,; .. ', ~. 

şi adresa acesteia 
Tipat· Valata DesdI.M III 80111 SOIdIvaioare la zi 

1NG Bank, suc, (1) ron 2008 13.192 ron, la 18.05.2021 

1NG Bank, suc (1) eur 2018 1.337euro, la 18.05.2021 

1NG Bank, suc (2) ron 2016 36.005 ron, la 18.05.2021 

Unicredit Bank, suc. 
(1) euro 2008 9.797 euro la 18.05.2021 TM 
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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 împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată insumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emiteat tltlo/soeietatea ia can persoua este 
TipIIl* 

Nulllir de titluri! Valoarea totaJi la zi 
actionar:sa. asodatlbeltefieiar de impr8 •• t cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societă# 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 tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumam a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor I C ... tndati .... DII Scadeatla Valoare 

I 
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· 

" Sursa veaitulai: Se~1 prestatiObieetul VeDital anual Ciae a realizat Yetlital 
~ HIBele, adresa generator: de venit in~t 

1.1. Titular 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 1 Uea 

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an rISCaI 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. 

Ciae a realizat veaim. Sursa veaitului: Serviciul prestatlObiedal Veaitul anual 
a.~adresa generator de vcait iacasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Universitatea Politehnica din 

Conferentiar Univ 1 16.4911ei 
Timisoara 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie Soc.Civ. Prof. de Avocati "Ligia 
avocatura 107.154 lei 

Catuna si Asociatii" Timisoara 

3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor 

3.1. Titular O 

3.2. Soţ/soţie O 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular O 
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4.2. Soţ/soţie O 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular O 

5.2. Soţ/soţie O 

6. Venituri din activităp agricole 

6.1. Titular O 

6.2. Soţ/soţie 

Cine analizat v-ellihll Sa .. veIIitalai: Servici.a pratatlobiectal Veaital aa •• 1 
Na.m~ adresa geaerator de veait iacasat 

.7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii Alocatie 3.964 lei 

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

Data completării 

18.05.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 
de Prodecan 

Blidariu Cristian Tiberiu , având funcţia 
la Facultatea de Arhitectura si Urbanism din UPT 

CNP , domiciliul Timisoara, : 

, 
cnnoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

L Asociat saa uţiour ia socie6fi comerciale., compaaiilsociedti -Pou~ i.stitaţii de credit, .gfUpm de 
in~res eronomic,pRCum şi lIIelllbl1l în asociatii, faad_tii sa. alte org .. izatii.~uveraaBle .. tale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

- denumirea şi adresa -

1.1 S.C. TAB SRL Asociat unic 100% 200 lei 

l. Calitatea de membru ia orguele de coaducere, adJaiaistraft ti coutrol _le societiJilor comerciale, ale 
rqiilor a.toIIome, ale CIOMp"-iilorlsoded(ilor •• fiouIe7 ale iutit8tiiIOr de credit, ale gnpurilor de blteres 
eoouOlB~ ale asociatiilor saa fandaPilor ori ale altor org8D~tii aepyeraameatale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. S.C. TAB SRL administrator Nu este cazul 

3. Calitatea de membru ia cadrul asociatillDr profesioDaIe,i1saU siadieale 
3.1 membru al Ordinului Arhitectilor din Romania 

,~ Catitatea de lDembn ia OlpDeIe de coadaeere, admiaistrare şi eoatrol, retribtaite sau Deretribuite, 
detinate În eadrul partidelor pon~ fUnctia detiauti şi dea.mirea partidat.ipolitic 
4.1. 
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denumireaşi îrntxiit$t cmUa.1ului <mtra:tului 
ama ocmalul 

TItular ....... ... "M' 

~sotie············-

Rlx:Iede gnddl1) aletituJauIui 
............ 

~canen:iaJelPmnmftzică 
autaiTdă' ~imiJia]e/Otinete 

irxJividwle,cabh:re~ ~ 
civileJIO&iooa1eg}~ civile 
rroffsiooalecură<pnbe 1imitl:iăcae 
deslăpriporesiadeavocal~ 

. F lIIrl:4ii' A ' .-?\ 1~.I'v\:u i:ILlltlw:uo , • ~ __ 

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

18.05.2021 

----- \ - . ă În original se află la 
DeclaraţIa semnat a universităţii 
Direcţia Resurse uma~e. 

politehnica TimIşoara 

Data completării 

- _. 
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