




• Organizarea unui eveniment hibrid, online si live, cu prilejul aniversării de

85 de ani a domnului prof. emerit dr.ing. Ioan-Gheorghe Carțiș, în data de 8

noiembrie 2021, la Biblioteca UPT. Una dintre personalitățile proeminente

ale învățământului superior timișorean, profesor, prorector și rector (în

perioada 1996-2004), care s-a dedicat activității științifice, didactice,

manageriale și de cercetare în cadrul Universității Politehnica Timișoara.



- Sprijinirea logistică a celei de-a XXII-a Sesiuni

de Comunicări Științifice a Cercurilor

Studențești, dedicat maghiarilor de pretutindeni,

care a avut loc în perioada 07-08 mai 2021, cu

prezentări în secțiuni: automatizare, informatică

aplicată, inginerie mecanică și chimie.



• Susţinerea financiară şi logistică a evenimentului „Zilele Carierei”,
organizat de CCOC, în martie 2021 și octombrie 2021, pentru studenţii
Universităţii Politehnica Timişoara.



Colaborarea în organizarea aniversării

Zilei Bulgariei împreună cu Uniunea

Bulgarilor din Banat şi a Consulatului

Bulgariei de la Timişoara. Desfăşurată

la Sediul UB-B, cu participarea a

numeroşi bulgari bănăţeni şi a mai

multor reprezentanţi ai principalelor

instituţii din cadrul autorităţii locale,

municipale şi judeţene, dar și a altor

reprezentanţi ai minorităţilor din Banat.

Din partea Fundaţiei Politehnica, au

participat d-nii profesori Nicolae

Vaszilcsin şi Ivan Bogdanov, ambii

aparţinând şi minorităţii bulgare

bănăţene. Dl. prof. Ivan Bogdanov,

preşedintele Fundaţiei Politehnica, a

prezentat „Bulgarii din Banat”.



- Organizarea evenimentului dedicate celor

100 de ani de la înființarea Societății

Sportive Politehnica Timișoara. Pentru a

rememora rolul pe care sportul, atât cel de

masă, cât și cel de performanță, l-a jucat în

Universitatea Politehnica Timișoara de-a

lungul ultimilor 100 de ani, în 𝟰 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶
𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭, 𝗹𝗮 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟭:𝟬𝟬, în sala Auditorium

din Centrul de Conferințe al UPT, a fost

organizat un eveniment aniversar care a

reunit foste și actuale glorii ale echipei,

reprezentanți ai conducerii universității și

invitați speciali, atât online, cât și fizic.



- Reorganizarea clubului de fotbal

Politehnica Timișoara, sub forma unei

societăți pe acțiuni, menită a deveni mult

mai atrăgătoare pentru mediul de afaceri

din zonă. Astfel, Universitatea

Politehnica Timișoara, în calitate de

membru fondator al Asociației Clubul

Sportiv ASU Politehnica, a aprobat

constituirea societății pe acțiuni cu

denumirea Societatea Sportivă

Universitară Politehnica Timișoara SA.



- Colaborarea din care s-a materializat apariția cărții întitulată ”Răni”, autor

Alexandru Cornut. Carte din care răzbate o frumoasă rază de lumină către

cititor, rezultată din dorul fostului dascăl. Deși și-a clădit o viață bună în

Germania, autorul a rămas cu marele regret că a plecat din funcția de

profesor. Mai ales ca a și păstrat legătura cu unii dintre absolvenții care l-au

motivat și l-au ajutat în apariția acestei cărți.

- Sprijinirea logistică și financiară a lansării de carte ”Pe urmele Timișoarei

evreiești” – ”Auf den Spuren des jüdishen Temeswar”, autor Getta Neumann

și traducător Werner Kremm, în data de 17.06.2021, ora 11, la Casa Adam

Müller Guttenbrunn din Timișoara.

- Elaborarea antologiei ”Timișoara între paradigmă și parabolă”, dedicată

eventimentului ”Timișoara - Capitala Culturală”. Volumul își propune să

ilustreze multiculturalitatea specifică Banatului, prin articole multi-lingve și

fotografii reprezentative pentru arhitectura și viața bănățenilor, de-a lungul

timpului.
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