




• Lansarea lucrării lui Mathias Bell, ˮComitatul Timișuluiˮ în data de 31

ianuarie 2022, începând cu ora 14, la Sala Senatului Universității

Politehnica Timișoara. Scrisă in 1726, cartea prezintă starea Banatului la 10

ani de la cucerirea habsburgică. Traducerea din limba latină aparține

doamnei prof. dr. Loredana Milincu, iar îngrijirea ediției lui Ioan Hategan

și Alexandru Kosa.



- Susținerea financiară şi logistică a evenimentului

”Festivalul Armenilor din România”, președinte Petru

Papazian, în 5-6 august 2022, cu participarea

minorităților etnice din Banat, dar si Ambasadorul

Armeniei – dl. Sergey Minasyan, președintele

Comunității Evreilor din Timișoara – dna Luciana

Friedmann, președintele Uniunii Bulgarilor din Banat –
dl. Gheorghe Nacov, etc...



• Susţinerea financiară şi logistică a
evenimentului „Zilele Carierei”,
organizat de CCOC, în mai 2022
și octombrie 2022, pentru
studenţii Universităţii Politehnica
Timişoara.



- Handbalul sub egida Politehnicii

Timişoara a aniversat cei 75 de ani de

existență (1947-2022). Evenimentele

aniversare, meciuri oficiale, dar și o

partidă de handbal în 11, au avut loc in

weekend, 24-25.09.2022, în amintirea

titlului național din 1956, primul din

istoria clubului de pe Bega.



 Organizarea și susținerea financiară și logistică a proiectului

360Connect, în perioada 15 iunie – 20 noiembrie 2022.

Proiect care a unit cele patru universități din Timișoara: UPT,

UVT, UMFT, USAVBT, prin conectarea studenților și a

cadrelor didactice implicate în cele 4 ateliere (scriere creativa,

Idea design, robotică și teatru) și 4 talks (întâlniri tip Hot-

Cross-Disciplinary Chair), în care oameni de cultură, artă,

educație, știință sau antreprenoriat au intrat în dialog

transdisciplinar. Iar la finalizarea proiectului a fost organizată

o expoziție de poze ”Jurnalul celor de file” și editarea

volumului 360 ConTEXTE.



- Sprijinirea logistică a proiectului Spotlight Heritage

Timișoara – Patrimoniul sub reflectoare Timișoara, în

colaborare cu Muzeul Național al Banatului, care a

inclus: Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare

Timișoara. Cartierul Cetate – O lume în oglindă”,

organizată de Muzeul Național al Banatului și

Universitatea Politehnica Timişoara în anul 2022, care

a avut la bază selecția de texte literare culese de

prof.univ.dr. Smaranda Vultur și de asist.univ.dr.

Roxana Rogobete, amintirile din istoria orală

timișoreană valorificate de Grupul de Istorie Orală și

Antropologie Culturală, a fost punctul de plecare spre

4 spectacole ale „Spotlighting Timisoaraʹs Heritage

through Dance difuzate cu utilizarea tehnologiei

digitale și elemente de realitate augmentată,” –

îmbinând dansul cu tehnologia și se concentrează pe

poveștile locuitorilor de altădată din cartierul istoric

Cetate, punând în evidență patrimoniul cultural și

amintirile din istoria orală timișoreană

https://www.facebook.com/MuzeulBanatuluiTimisoaraOficial/?__cft__[0]=AZV2XioqUrXxwIuot4YSJZY5wvUikz4BocSOBUHKlKXq2HytOSArQBRgBKkkl6OC5WSKCjfzMClJzrtjxNIX-VrnMtlEjYlS9CtdbvmuiarUavwIBbrypcLOotHznShmsEFaK9cDUNYc7RHcyEXe1GBjkVg3-NYRp7FqAuZT0N7xRan0MOw2Gk9fWQgsBRPyIHRLEMAU9GiC2De4HZxi6aIL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UPTimisoara?__cft__[0]=AZV2XioqUrXxwIuot4YSJZY5wvUikz4BocSOBUHKlKXq2HytOSArQBRgBKkkl6OC5WSKCjfzMClJzrtjxNIX-VrnMtlEjYlS9CtdbvmuiarUavwIBbrypcLOotHznShmsEFaK9cDUNYc7RHcyEXe1GBjkVg3-NYRp7FqAuZT0N7xRan0MOw2Gk9fWQgsBRPyIHRLEMAU9GiC2De4HZxi6aIL&__tn__=-]K-R


- Organizarea și susținerea financiară și logistică a proiectului ” Festivalul International

de Literatură de la Timișoara - FILTm” cofinanțat de Consiliului Județean Timiș

(Programul TimCultura 2022), Ministerul Culturii, Traduki. A XI-a ediție a Festivalului

Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM) sub sloganul „La Vest de Est / La

Est de Vest - „Cărți și hărți. Vecinătăți literare” a fost organizat în perioada 26

octombrie - 29 octombrie 2022 în Timișoara și în alte localități din regiunea Banatului,

precum Lugoj și Jimbolia și Reșița. FILTm este un eveniment de tradiție al toamnelor

literare în orașul de pe Bega și a fost inițiat în toamna anului 2012 ca un proiect care îşi

propune să continue, într-o manieră deschisă publicului larg, tradiţia studiilor

comparatiste iniţiate de Fundaţia „A Treia Europă” şi să redefinească pe harta literară a

României, dar şi pe cea europeană, identitatea oraşului Timişoara.

(https://www.filtm.ro/).

- Sprijinirea logistică și financiară a lansării cărții "300 de bancuri cu Radio Erevan",

scrisă de autorul armean, Arsen Arzumanyan, și tradusă în limbile bulgară și română.

Evenimentul a avut loc in 9 decembrie 2022, la ora 17, în Sala Mare a Senatului

Universității Politehnica Timișoara.

https://www.filtm.ro/


- Editarea 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.

- În contextul Centenarului Sportiv și aniversării a 100 de ani de la înființarea Societății

Sportive Politehnica Timișoara, Fundația Politehnica Timișoara a asigurat logistica

pentru evenimentului aflat la Ediția I a POLI BIKE CHALLENGE 2022, eveniment

organizat în data de 9 aprilie 2022, eveniment inclus și în calendarul Federației Române

de Ciclism. Competiţia de ciclism de tip criterium este destinată copiilor, amatorilor și

sportivilor profesioniști, fiind desfășurată în 4 curse dedicate fiecărei categorii aparte.

Competiția a avut și un aspect caritabil, sumele colectate fiind direcționate către

susținerea a doi sportivi campioni din cadrul clubului Politehnica Timișoara, cu

rezultate deosebite în plan sportiv, dar cu o situație financiară precară.



- Sprijinirea logistică a evenimentului Alumniversum 2022 – petrecere pentru

absolvenții UPT, sâmbătă, 02 Iulie 2022, de la ora 20:45, pe Stadionul Știința.

Evenimentul a început cu Parada Absolventului. Prezentator a fost Dan

Negru, iar seara au concertat cei de la Vița de Vie. Invitatul special din acest

an a fost Oana Pellea.

- Sprijinirea logistică a evenimentului Tech Talks 2022, cea mai importantă

conferință din zona de Vest destinată tehnologiei – Tech Talks – Life around

Tech 2022 care a avut loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, în

data de 1 septembrie 2022. La eveniment au fost prezenți antreprenori,

investitori, specialiști și experți internaționali în domeniul tehnologiei.
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