
Este absolvent de științe politice și administrative al Universității din Konstanz, 
Germania (2004-2008), iar lucrarea de licență a fost despre politicile sociale 
din România, fiind inspirat de perioada petrecută în România (2003-2004) 
când  a făcut un an de voluntariat la Federația Caritas, la o casă de copii din 
cartierul timișorean Freidorf. 

În perioada 2006-2007 a derulat un program internațional la Institutul de 
Studii Politice (Sciences Po) din Paris, Franța (2006-2007). În perioada 2008-
2009 a realizat un Masterat în Studii de Post-Conflict la Departamentul de 
Științe Politice, al Universității din York (Anglia). Lucrarea de masterat s-a axat 
pe capacitatea administrației publice în țări ieșite din război.

În anul 2009 a devenit consilier în cadrul Agenției Germane pentru Cooperare 
Internațională (GIZ). Viața profesională i-a permis să contribuie la multe 
eforturi deosebite: a dezvoltat proceduri de management mai bune în cadrul 
Ministerului Sănătății și al Protecției Sociale din Liberia, a participat la două 
misiuni de planificare a intervenției umanitare ale Guvernului german care au 
avut loc după cutremurul devastator din Haiti în 2010, a asistat la negocieri de 
pace între mai multe țări africane și a coordonat munca unei comisii strategice 
a Băncii Africane de Dezvoltare condusă de fostul Secretar General al ONU, Kofi 
Annan și fostul Director Executiv FMI/fostul Președinte german Horst Köhler.

În perioada 2016-2019, a fost șeful de cabinet al fostului Președinte Köhler, rol 
în care a fost responsabil pentru planificarea strategică a activităților fostului 
președinte, conducerea echipei sale, comunicare politică și colaborarea cu 
diverse instituții naționale și internaționale.

După 10 ani dedicați cooperării internaționale, diplomației și administrației 
publice, Dominic vrea să pună în practică pasiunea pentru politici publice într-
un context concret și local în locul care i-a devenit acasă: Timişoara, din poziția 
de  primar al Municipiului Timișoară, poziție dobândită în anul 2020. 

Dominic-Samuel Fritz
Primar al Municipiului Timișoara 
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