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Centenarul UPT reunește muzicieni de calibru într-o 

super-formație ce va susține un concert unic 

 

1.  Concert aniversar la Universitatea Politehnica Timişoara. Cei mai 

cunoscuți rockeri absolvenți de UPT se reunesc în cadrul unei formații 

speciale/FOTO 

 

Universitatea Politehnica Timişoara a avut o idee 

inedită pentru a marca centenarul existenţei instituţiei de 

învăţământ superior: un concert susţinut de o formaţie-

proiect, alcătuită de muzicieni care au evoluat la diferite 

formaţii rock cunoscute şi care sunt absolvenţi de UPT. 

Cu această ocazie se va lansa şi o nouă melodie, dedicată evenimentului, compusă pe 

versurile create de poetul timişorean Robert Şerban. 

Pe 11 noiembrie, dar în condiţii ideale, în care coronavirusul nu îşi va face din nou de cap şi 

ne va băga din nou în izolare, Universitatea Politehnica Timişoara va organiza un concert 

cu totul special. Mai mulţi muzicieni cunoscuţi, care au evoluat sau evoluează la 

numeroase formaţii rock din ţară, vor prezenta o suită de piese cunoscute, dar într-o 

prezentare specială. 

http://www.upt.ro/Informatii-utile_centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-_558_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii-utile_centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-_558_ro.html
https://debanat.ro/2020/10/concert-aniversar-la-universitatea-politehnica-timisoara-cei-mai-cunoscuti-rockeri-absolventi-de-upt-se-reunesc-in-cadrul-unei-formatii-speciale_309033.html
https://debanat.ro/2020/10/concert-aniversar-la-universitatea-politehnica-timisoara-cei-mai-cunoscuti-rockeri-absolventi-de-upt-se-reunesc-in-cadrul-unei-formatii-speciale_309033.html
https://debanat.ro/2020/10/concert-aniversar-la-universitatea-politehnica-timisoara-cei-mai-cunoscuti-rockeri-absolventi-de-upt-se-reunesc-in-cadrul-unei-formatii-speciale_309033.html
https://debanat.ro/2020/10/concert-aniversar-la-universitatea-politehnica-timisoara-cei-mai-cunoscuti-rockeri-absolventi-de-upt-se-reunesc-in-cadrul-unei-formatii-speciale_309033.html
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„Ideea era de a arăta altă faţă a acestei instituţii emblematice. Este vorba de o latură 

artistică a Politehnicii, pentru că nu am pregătit doar ingineri sau arhitecţi, dar și o serie de 

mari nume, vedete. În lumea artistică sunt mulţi care au terminat Politehnica și sunt 

licenţiaţi ai acestei instituţii de învăţământ superior”, a spus Bogdan Puriş, cunoscut 

realizator radio. 

Deocamdată nimeni nu poate estima ce se va întâmpla până pe 11 noiembrie, dar toată 

lumea speră să nu se schimbe nimic şi concertul să aibă loc. Nu a fost stabilită locaţia, dar 

sigur concertul se va desfăşura în condiţii stricte, cu un public limitat şi cu clasicele deja 

măşti pe faţă. De preferat ar fi în aer liber, în una din pieţele oraşului. 
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De-a lungul anilor, la Universitatea Politehnica au evoluat numeroşi artişti rock, care au 

cântat la Phoenix, Cargo, Pro Muzica, Celelalte Cuvinte, Pasărea Colibri, Blazzaj etc. Unii 

dintre ei au rămas fideli muzicii, alţii au urmat cariera profesională inginerească, devenind 

specialişti apreciaţi, chiar directori de multinaţionale. Acum, ei vor pune din nou ghitara 

sau basul pe umeri şi vor cânta, după ani buni, într-un domeniul unde au fost deja apreciaţi. 

Tot cu ocazia evenimentului, va fi lansat şi o nouă melodie, specială, dedicată 

centenarului. Versurile au fost compuse de poetul Robert Şerban, iar acum se lucrează la 

punerea lor pe muzică. Vocea melodiei va fi asigurată de Mircea Baniciu, respective Călin 

Pop, de la Celelalte Cuvinte. Surpriza ar putea fi apariţia, pentru unul dintre pasajele 

melodiei, a lui Octavian Horvath, solistul Blazzaj.   
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2.  Centenarul UPT reuneşte muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic 

 

Pentru a celebra Centenarul Universităţii 

Politehnica Timişoara, care se sărbătoreşte în 

data de 11 noiembrie 2020, o serie de 

muzicieni de calibru din formaţii care au făcut 

istorie în domeniul muzicii, toţi absolvenţi ai 

UPT, se reunesc pentru a forma o super-

formaţie ce va susţine un concert dedicat aniversării celor 100 de ani de la înfiinţarea celei mai 

vechi instituţii de învăţământ superior din Timişoara. 

 

O primă întâlnire a membrilor super-formaţiei cu conducerea Universităţii Politehnica 

Timişoara şi cu jurnaliştii a avut loc luni, 5 octombrie 2020, la Rectoratul UPT, ocazie cu care a 

fost prezentat proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriş, şi el absolvent al 

UPT. În esenţă acesta presupune pregătirea şi interpretarea pe scenă a 13 hituri celebre ale 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/06/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--585793
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/06/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--585793
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/06/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--585793
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grupurilor în care au cântat membrii formaţiei, plus o piesă nouă dedicată Centenarului UPT. 

Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii timişorene, poetul şi 

scriitorul Robert Şerban. 

 

Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu - voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop - voce, chitară (Celelalte Cuvinte); Tiberiu 

Bako - bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop - claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra - baterie 

(Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În perioada 2 - 9 octombrie 2020, membrii formaţiei se află în 

Timişoara, pentru a realiza câteva repetiţii împreună şi pentru înregistrarea noii piese. 

 

În cadrul întâlnirii non-formale cu conducerea UPT, membrii formaţiei au depănat câteva 

amintiri din perioada studenţiei la Politehnica, iar în cadrul conferinţei de presă a fost 

subliniată latura artistică pe care o au mulţi dintre absolvenţii instituţiei. Doar în domeniul 

muzical s-au afirmat mulţi absolvenţi ai Politehnicii, unii dintre aceştia dezvoltând cariere în 

străinătate, însă nu a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de coronavirus. 

Dintre cei prezenţi, unii au dezvoltat cariere şi în domeniul ingineresc pe care l-au absolvit, 

alţii s-au dedicat doar carierei muzicale. 

 

Concertul e programat a se desfăşura în Săptămâna Politehnicii, care se va sărbători în 

perioada 9 - 15 noiembrie 2020, dar, în funcţie de situaţia epidemiologică, ar putea suferi 

modificări. 

 

3.  Supergrup muzical format cu prilejul centenarulului Universității 
Politehnica Timișoara! 

 

Aflăm de la pressalert.ro că o serie de 

muzicieni de calibru fac parte dintr-un 

proiect special menit să celebreze centenarul 

Universităţii Politehnica Timișoara, care se 

https://miscareaderezistenta.ro/muzica/supergrup-muzical-format-cu-prilejul-centenarulului-universitatii-politehnica-timisoara-57010.html
https://miscareaderezistenta.ro/muzica/supergrup-muzical-format-cu-prilejul-centenarulului-universitatii-politehnica-timisoara-57010.html
https://miscareaderezistenta.ro/muzica/supergrup-muzical-format-cu-prilejul-centenarulului-universitatii-politehnica-timisoara-57010.html
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sărbătorește în data de 11 noiembrie. Valentin Potra, Tiberiu Bako, Teodor Pop, Mircea 

Baniciu și Călin Pop (in fotografie) fac parte din acest supergrup, cu toţii fiind absolvenţi ai 

UPT. Ei vor susţine un recital aniversar și vor lansa și o compoziţie proprie, urmând să 

susţină și alte concerte pe viitor. 

 „Ideea acestei aniversări a fost aceea de a arăta și o altă faţă a acestei instituţii. O latură 

artistică. Aici s-au format nu doar ingineri și arhitecţi, ci și o serie de mari nume… chiar 

vedete… în aria artistică. Multă lume nu știe că la Politehnică au fost o serie de artiști în 

diverse generaţii….ei ne fac cinste. A fost ceva de lucru cu acest concert și am alcătuit un 

supergrup cu nume consacrate. Cu acest prilej se va lansa și o piesă dedicată centenarului 

pe un text scris de Robert Șerban, un alt absolvent al Politehnicii. În mod normal concertul 

ar trebui să se desfășoare în 11 noiembrie, dar datorită situaţiei actuale… încă nu e sigură 

data. Formaţia de all-stars a Politehnicii va evolua pe scenă interpretând piese din 

repertoriul membrilor trupei, adică Phoenix, Celelalte Cuvinte, Cargo, Pro Musica. Sunt doi 

soliști vocali, Mircea Baniciu și Călin Pop… Vă daţi seama cam cum ar suna o piesă Cargo 

cântată de Mircea Baniciu? Planurile sunt mari. Vrem să înregistrăm audio concertul, iar 

pentru piesa nouă dedicată centenarului, avem speranţe să o scoatem într-o ediţie limitată 

de single pe suport vinil. Mi se pare normal ca această piesă să fie imortalizată pe acest 

suport special“, a spus realizatorul de emisiuni radio Bogdan Puriș, iniţiatorul acestui 

proiect și el absolvent al Politehnicii. 

„Deocamdată există mai multe nume pentru acest proiect, care nu se va încheia aici. 

Sperăm să meargă mai departe si pe viitor să ducă imaginea acestei institutii și în alte 

locuri. Sunt multe planuri, dar deocamdată suntem focalizaţi pe acest concert și pe piesa 

nouă. Fiindcă acum suntem în pandemie și vom avea un număr limitat de locuri la concert, 

vrem ca anul viitor să facem un concert adevărat, fără distanţare socială. Deocamdată 

aceasta este formula de bază. Vor fi și invitaţi și pe viitor e posibil să apară în formulă și o 

serie de alţi absolvenţi. Din cauza situaţiei actuale nu am cooptat muzicieni care au 

absolvit Politehnica și care trăiesc în alte ţări. La piesa aniversară la partea de voce vor fi 

Mircea Baniciu și Călin Pop… și s-ar putea să mai fie o a treia voce, tot un absolvent al 

Politehnicii, e vorba de Octavian Horvath, solistul trupelor Blazzaj și Implant pentru Refuz, 

cu un scurt intermezzo“, a mai adăugat iniţiatorul acestui proiect. 
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4.  Mircea Baniciu și Călin Pop fac parte din super – grupul care va susține 

un concert special dedicat aniversării centenarului Politehnicii Timișoara 

 

O serie de muzicieni de calibru „greu“ fac parte 

dintr-un proiect special menit să celebreze 

centenarul Universităţii Politehnica Timișoara, 

care se sărbătorește în data de 11 noiembrie. 

Mircea Baniciu, Călin Pop, Tiberiu Bako, Valentin 

Potra și Teodor Pop – muzicieni care sunt toţi 

absolvenţi ai UPT – vor susţine un recital aniversar și vor lansa și o compoziţie proprie, 

urmând ca acest super – grup să susţină și alte concerte pe viitor. „Ideea acestei aniversări 

a fost aceea de a arăta și o altă faţă a acestei instituţii. O latură artistiucă. Aici s-au format 

nu doar ingineri și arhitecţi, ci și o serie de mari nume… chiar vedete… în aria artistică. 

Multă lume nu știe că la Politehnică au fost o serie de artiști în diverse generaţii….ei ne fac 

cinste. A fost ceva de lucru cu acest concert și am alcătuit un super grup cu nume 

consacrate. Cu acest prilej se va lansa și o piesă dedicată centenarului pe un text scris de 

Robert Șerban, un alt absolvent al Politehnicii. În mod normal concertul ar trebui să se 

desfășoare în 11 noiembrie, dar datorită situaţiei actuale… încă nu e sigură data. Formaţia 

de all-stars a Politehnicii va evolua pe scenă interpretând piese din repertoriul membrilor 

trupei, adică Phoenix, Celelalte Cuvinte, Cargo, Pro Musica. Sunt doi soliști vocali, Mircea 

Baniciu și Călin Pop… Vă daţi seama cam cum ar suna o piesă Cargo cântată de Mircea 

Baniciu? Planurile sunt mari. Vrem să înregistrăm audio concertul, iar pentru piesa nouă 

dedicată centenarului, avem speranţe să o scoatem într-o ediţie limitată de single pe 

suport vinil. Mi se pare normal ca această piesă să fie imortalizată pe acest suport special“, 

a spus realizatorul de emisiuni radio Bogdan Puriș, iniţiatorul acestui proiect și el absolvent 

al Politehnicii. 

„Sunt onorat pentru faptul că am scris textul piesei aniversare pentru centenar. Timișoara 

are forţa pe care o are și datorită faptului că Politehnica Timișoara a pregătit o serie de 

oameni de valoare. E destul de complicat să scrii un poem pentru această ocazie. E o 

https://www.pressalert.ro/2020/10/mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2020/10/mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2020/10/mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
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onoare și pentru că artiștii care fac parte din acest super grup sunt muzicieni cu care am 

crescut. Aștept cu nerăbdare concertul“, a spus Robert Șerban. Membrii super grupului 

care au intrat în această săptămână într-un cantonament de repetiţii dedicate acestui 

proiect au evocat diverse amintiri din vremea studenţiei lor la Politehnica Timișoara și au 

ţinut să mulţumească organizatorilor centenarului pentru invitaţia de a marca acest 

moment special prin muzică. Organizatorii spectacolului au mai precizat că proiectul va 

continua și pe viitor, urmând ca și alţi absolvenţi ai Politehnicii să fie cooptaţi în diverse 

acţiuni. „Deocamdată există mai multe nume pentru acest proiect, care nu se va încheia 

aici. Sperăm să meargă mai departe si pe viitor să ducă imaginea acestei institutii și în alte 

locuri. Sunt multe planuri, dar deocamdată suntem focalizaţi pe acest concert și pe piesa 

nouă. Fiindcă acum suntem în pandemie și vom avea un număr limitat de locuri la concert, 

vrem ca anul viitor să facem un concert adevărat, fără distanţare socială. Deocamdată 

aceasta este formula de bază. Vor fi și invitaţi și pe viitor e posibil să apară în formulă și o 

serie de alţi absolvenţi. Din cauza situaţiei actuale nu am cooptat muzicieni care au 

absolvit Politehnica și care trăiesc în alte ţări. La piesa aniversară la partea de voce vor fi 

Mircea Baniciu și Călin Pop… și s-ar putea să mai fie o a treia voce, tot un absolvent al 

Politehnicii, e vorba de Octavian Horvath, solistul trupelor Blazzaj și Implant pentru Refuz, 

cu un scurt intermezzo“, a mai adăugat iniţiatorul acestui proiect. 
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5. Universitatea Politehnica organizează un concert cu ocazia 

Centenarului. Mircea Baniciu, cap de afiș 

 

La data de 11 noiembrie anul acesta se vor 

împlini 100 de ani de când Regele Ferdinand 

a semnat decretul de înfiinţare a 

Universitătii Politehnica din Timișoara, și 

astfel, s-a născut și menirea de oraș 

universitar a capitalei Banatului. Instituţia de învăţământ superior are de gând să 

organizeze un concert aniversar cu această ocazia și i-a cooptat în acest sens pe artiști care 

au absolvit UPT. 

Desigur, evenimentul nu poate fi 100% sigur, deoarece evoluţia pandemiei ar putea duce 

chiar la interdicţia concertelor, mai ales dacă ţinem cont de cât de mult cresc cazurile de la 

venirea toamnei. Din aceleași motive, deocamdată nici locaţia nu a fost stabilită. Chiar și 

data de 11 noiembrie, zi care anul acesta cade într-o miercuri, dar ar putea fi organizat în 

15 noiembrie, duminică. De altfel, în 15 s-a și înfiinţat Politehnica, în scripte, la patru zile de 

la semnarea decretului regal. UPT pregătește deja organizarea evenimentului și a făcut o 

adevărată căutare printre absolvenţi, iar supriza a fost că au găsit artiști de renume, 

precum Mircea Baniciu. 

Alături de Baniciu, ceilalţi membri ai trupei care va concerta la Centenar sunt Tiberiu Bako, 

basist la Pro Musica, Valentin Potra, baterist la Blazaj, Teodor Pop și Călin Pop. De altfel, 

de astăzi, ei s-au și întâlnit pentru primele repetiţii. Vor conta piese denumite ale trupelor 

Cargo, Phoenix, Pro Musica. „Ideea era de a arăta altă faţă a acestei instituţii emblematice. 

Este vorba de o latură artistică a Politehnicii, pentru că nu am pregătit doar ingineri sau 

arhitecţi, dar și o serie de mari nume, vedete. În lumea artistică sunt mulţi care au terminat 

Politehnica și sunt licenţiaţi ai acestei instituţii de învăţământ superior”, a spus cunoscutul 

om de radio Bogdan Puriș. 

http://timisplus.ro/?p=55426
http://timisplus.ro/?p=55426
http://timisplus.ro/?p=55426
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De asemenea, trupa va compune o melodie pentru un imn al Politehnicii, pe versurile 

poetului Robert Șerban, la rândul său absolvent de Politehnică. De altfel, textul este deja 

realizat. ”Timișoara e cunoscută ca fiind un oraș politehnist și are cota pe care o are ca 

centru universitar și datorită prezenţei Politehnicii. Mă bucur că avem un rector nou, un 

om-turbo, un om tânăr, un om care se lasă ajutat. Am fost invitat să scriu un poem. Un 

astfel de text aniversar poate să cadă în ridicol din mai multe motive. Am muncit cinci zile 

la ideea de a face un poem, cu ideea de Politehnică, de prieteni, de viitor”, a spus Robert 

Șerban. 

6.  13+1 pentru Universitatea Politehnica. Super-formație de absolvenți, în 
concert / FOTO 

 

Au terminat Politehnica, dar au devenit faimoși 

prin muzică. La 100 de ani de la înfiinţarea UPT, 

cântă împreună, într-un concert unic. Vor fi 13 

piese ale trupelor care i-au consacrat și una nou-

nouţă, dedicată centenarului UPT. 

Centenarul Universităţii Politehnica Timișoara va fi sărbătorit în 11 noiembrie. Cu această 

ocazie, muzicieni de calibru din formaţii care au făcut istorie în România, toţi absolvenţi ai 

UPT, se reunesc într-o super-formaţie ce va susţine un concert aniversar. 

Proiectul este coordonat de omul de radio Bogdan Puriș, și el absolvent al UPT. El 

presupune interpretarea pe scenă a 13 hituri ale grupurilor în care au cântat membrii 

formaţiei, plus o piesă nouă dedicată Centenarului UPT. Versurile noii piese sunt compuse 

de un alt absolvent al Politehnicii timișorene, poetul și scriitorul Robert Șerban.  

http://stiridetimisoara.ro/131-pentru-universitatea-politehnica-super-formatie-de-absolventi-in-concert_17979.html
http://stiridetimisoara.ro/131-pentru-universitatea-politehnica-super-formatie-de-absolventi-in-concert_17979.html
http://stiridetimisoara.ro/131-pentru-universitatea-politehnica-super-formatie-de-absolventi-in-concert_17979.html
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Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); 

Tiberiu Bako – bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit) și Valentin 

Potra – baterie (Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În această perioadă se repetă intens și se 

înregistrează noua piesă.  

Concertul e programat în Săptămâna Politehnicii, în perioada 9 – 15 noiembrie, În funcţie 

însă de situaţia epidemiologică, programul poate suferi modificări. 
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7.  Mircea Baniciu și Călin Pop fac parte din super – grupul care va susține 

un concert special dedicat aniversării centenarului Politehnicii Timișoara 

 

O serie de muzicieni de calibru 

„greu“ fac parte dintr-un proiect special 

menit să celebreze centenarul 

Universităţii Politehnica Timișoara, care 

se sărbătorește în data de 11 noiembrie. 

Mircea Baniciu, Călin Pop, Tiberiu Bako, 

Valentin Potra și Teodor Pop – 

muzicieni care sunt toţi absolvenţi ai UPT – vor susţine un recital aniversar. 

 

 

 

 

 

https://stiripebune.news/2020/10/05/pressalert-ro-mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
https://stiripebune.news/2020/10/05/pressalert-ro-mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
https://stiripebune.news/2020/10/05/pressalert-ro-mircea-baniciu-si-calin-pop-fac-parte-din-super-grupul-care-va-sustine-un-concert-special-dedicat-aniversarii-centenarului-politehnicii-timisoara/
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8. Foștii absolvenți ai Politehnicii, reuniți într-o super-formație, la 100 de 

ani de la înființarea universității. Surpriza pregătită de inginerii artiști 

 

Phoenix, Cargo, Pro Musica, Celelalte Cuvinte, 

Pasărea Colibri și Blazzaj celebrează 100 de ani de 

Politehnică în Timișoara într-un mod inedit.  

Robert Șerban, Mircea Baniciu (Phoenix), Călin Pop 

(Celelalte Cuvinte), Valentin Potra și Tiberiu Bako (Pro Musica și Cargo), toţi foști 

absolvenţi ai Universităţii Politehnica din Timișoara se reunesc într-o super-formaţie. Timp 

de o săptămână, toţi sunt prezenţi la Timișoara ca să scrie și să compună cele mai bune 

acorduri pentru o piesă dedicată celor 100 de ani de Politehnică în orașul de pe Bega. 

„Este vorba despre un proiect legat de spiritul universităţii noastre. Politehnica nu 

înseamnă doar tehnologie și inginerie, ci își face prezenţa în toate activităţile orașului. Unii 

vor considera paradoxal, dar o serie de artiști au terminat Politehnica. Sunt licenţiaţi aici și 

ne aduc cinste. Mulţi oameni nu cunosc acest lucru și am stabilit că de centenar vom face 

cunoscut un concept cu astfel de artiști. A fost greu să-i identificăm. A fost constituit un 

super grup, care cuprinde nume consacrate, generaţii de succes în domeniul muzical. 

Surpriza este lansarea unei piese de centenar pe un text scris tot de un absolvent.”, spune 

Florin Drăgan, rectorul UPT. 

Robert Șerban compune versurile cântecului, iar Mircea Baniciu și Călin Pop vor fi soliști 

principali. 

Evenimentul care celebrează centenarul Politehnicii va avea loc în 11 noiembrie, atunci 

când piesa super-formaţiei se va auzi într-un concert. Soliștii și conducerea universităţii nu 

au dezvăluit deocamdată toate detaliile evenimentului, dar se dorește a fi un concert în aer 

liber, cu respectarea normelor în vigoare la acea dată. 

 

https://expressdebanat.ro/fostii-absolventi-ai-politehnicii-reuniti-intr-o-super-formatie-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-surpriza-pregatita-de-inginerii-artisti/
https://expressdebanat.ro/fostii-absolventi-ai-politehnicii-reuniti-intr-o-super-formatie-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-surpriza-pregatita-de-inginerii-artisti/
https://expressdebanat.ro/fostii-absolventi-ai-politehnicii-reuniti-intr-o-super-formatie-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-surpriza-pregatita-de-inginerii-artisti/
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9. "Poli Rock" - muzicieni de calibru, absolventi ai Politehnicii din 

Timisoara, reuniti pentru centenarul universitatii 

 

 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii-8260120
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii-8260120
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii-8260120
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10.  „Poli Rock“ - muzicieni de calibru, absolvenți ai Politehnicii din 

Timişoara, reuniți pentru centenarul universității 

 

Universitatea Politehnica din 

Timişoara pregăteşte pentru 

aniversarea celor 100 de ani de la 

înfiinţare un concert inedit, cu o 

trupă alcătuită de vede ale 

muzicii româneşti, cu toţii foşti 

studenţi politehnişti. Ideea îi aparţine lui Bogdan Puriş, realizatorul de emisiuni muzicale la 

Radio Timişoara, el însuşi absolvent la Poli. Formula de bază a bandului este alcătuită din 

vocaliştii Mircea Baniciu, ex-Phoenix, actualmente la Pasărea Rock, şi Călin Pop de la 

Celelalte Cuvinte, toboşarul Vali Potra de la Blazzaj sau Abra, pianistul Teo Pop de la JazzyBIT 

sau Quo Vadis şi Tiberiu Bako, fostul basist al trupei Cargo.  

“Ideea a fost de a arăta o altă faţă a acestei instituţii emblematice pentru Timişoara, care a 

adus faimă oraşului şi României departe pe meridiane. Este vorba de o latură artistică a 

Politehnicii. Nu a pregătit doar ingineri sau arhitecţi, ci o serie de mari nume, vedete în aria 

artistică, au terminat Politehnica din Timişoara. Multă lume nu ştie că sunt absolvenţi de 

Politehnică şi am zis că de centenar o să punem în practică un concert rock cu mari nume 

care au terminat Politehnica din Timişoara. Proiectul nu se va oprit cu acest concert, 

sperăm să continue alături de UPT, să ducă imaginea universităţii şi în alte colţuri ale ţării, 

la marile sau micile evenimente. Deocamdată suntem focalizaţi pe acest concert”, a 

declarat Bogdan Puriş.  

Piesă specială pentru centenar  

Formaţia va cântă piese celebre ale trupelor în care au evoluat sau încă mai cântă artiştii 

dar va fi şi o piesă compusă special despre centenarul Politehnicii, prietenie şi viitor, 

autorul textului fiind scriitorul Robert Şerban. 

https://theworldnews.net/ro-news/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii
https://theworldnews.net/ro-news/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii
https://theworldnews.net/ro-news/poli-rock-muzicieni-de-calibru-absolventi-ai-politehnicii-din-timisoara-reuniti-pentru-centenarul-universitatii
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“Am fost invitat să scriu un poem, pentru că nu e chiar un text. A fost foarte complicat, 

pentru că un astfel de text aniversar poate să fie oricând ridicol. Eşti la limita ridiolului când 

faci un tip de dedicaţie cuiva, pentru cineva. În primul rând că se poate data, în al doilea 

pentru că e contextual, iar în al treilea rând pentru că s-au mai făcut. Dacă vă uitaţi la 

textele imnurilor o să vedeţi că pe udeva au fel de fel de chestii şchioape. Am muncit ceva, 

am încercat să fac un poem cu ideea de Politehnică, cu ideea de prietenie, cu ideea de 

viitor. Cred că mi-a ieşit. Am ajuns la vârsta la care să-mi dau seama dacă ratez sau dacă 

fac un lucru bun”, a spus Robert Şerban. 

 

11.  Centenarul UPT reuneşte muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic 

 

 

 

 

 

 

https://www.ziarelive.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic.html
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12.  Centenarul UPT reuneşte muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic 

 

Pentru a celebra Centenarul Universităţii 

Politehnica Timişoara, care se sărbătoreşte în 

data de 11 noiembrie 2020, o serie de muzicieni 

de calibru din formaţii care au făcut istorie în 

domeniul muzicii, toţi absolvenţi ai UPT, se 

reunesc pentru a forma o super-formaţie ce va 

susţine un concert dedicat aniversării celor 100 

de ani de la înfiinţarea celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din Timişoara. 

O primă întâlnire a membrilor super-formaţiei cu conducerea Universităţii Politehnica 

Timişoara şi cu jurnaliştii a avut loc luni, 5 octombrie 2020, la Rectoratul UPT, ocazie cu 

care a fost prezentat proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriş, şi el 

absolvent al UPT. În esenţă acesta presupune pregătirea şi interpretarea pe scenă a 13 

hituri celebre ale grupurilor în care au cântat membrii formaţiei, plus o piesă nouă dedicată 

Centenarului UPT. Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii 

timişorene, poetul şi scriitorul Robert Şerban. 

Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu - voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop - voce, chitară (Celelalte Cuvinte); 

Tiberiu Bako - bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop - claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra - 

baterie (Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În perioada 2 - 9 octombrie 2020, membrii formaţiei 

se află în Timişoara, pentru a realiza câteva repetiţii împreună şi pentru înregistrarea noii 

piese. 

În cadrul întâlnirii non-formale cu conducerea UPT, membrii formaţiei au depănat câteva 

amintiri din perioada studenţiei la Politehnica, iar în cadrul conferinţei de presă a fost 

subliniată latura artistică pe care o au mulţi dintre absolvenţii instituţiei. Doar în domeniul 

muzical s-au afirmat mulţi absolvenţi ai Politehnicii, unii dintre aceştia dezvoltând cariere 

https://www.amosnews.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic
https://www.amosnews.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic
https://www.amosnews.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic
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în străinătate, însă nu a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de 

coronavirus. Dintre cei prezenţi, unii au dezvoltat cariere şi în domeniul ingineresc pe care 

l-au absolvit, alţii s-au dedicat doar carierei muzicale. 

Concertul e programat a se desfăşura în Săptămâna Politehnicii, care se va sărbători în 

perioada 9 - 15 noiembrie 2020, dar, în funcţie de situaţia epidemiologică, ar putea suferi 

modificări. 

 

13.  Centenarul UPT reunește muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic la Timișoara 

 

Pentru a celebra Centenarul 

Universităţii Politehnica Timișoara, 

care se sărbătorește în data de 11 

noiembrie 2020, o serie de muzicieni de 

calibru din formaţii care au făcut istorie 

în domeniul muzicii, toţi absolvenţi ai 

UPT, se reunesc pentru a forma o 

super-formaţie ce va susţine un concert dedicat aniversării celor 100 de ani de la înfiinţarea 

celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din Timișoara. 

O primă întâlnire a membrilor super-formaţiei cu conducerea Universităţii Politehnica 

Timișoara și cu jurnaliștii a avut loc luni, 5 octombrie 2020, la Rectoratul UPT, ocazie cu 

care a fost prezentat proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriș, și el 

absolvent al UPT. În esenţă acesta presupune pregătirea și interpretarea pe scenă a 13 

hituri celebre ale grupurilor în care au cântat membrii formaţiei, plus o piesă nouă dedicată 

Centenarului UPT. Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii 

timișorene, poetul și scriitorul Robert Șerban. 

https://stiriletransilvaniei.ro/2020/10/06/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-la-timisoara/
https://stiriletransilvaniei.ro/2020/10/06/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-la-timisoara/
https://stiriletransilvaniei.ro/2020/10/06/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-la-timisoara/
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Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); 

Tiberiu Bako – bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra 

– baterie (Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În perioada 2 – 9 octombrie 2020, membrii 

formaţiei se află în Timișoara, pentru a realiza câteva repetiţii împreună și pentru 

înregistrarea noii piese. 

În cadrul întâlnirii non-formale cu conducerea UPT, membrii formaţiei au depănat câteva 

amintiri din perioada studenţiei la Politehnica, iar în cadrul conferinţei de presă a fost 

subliniată latura artistică pe care o au mulţi dintre absolvenţii instituţiei. Doar în domeniul 

muzical s-au afirmat mulţi absolvenţi ai Politehnicii, unii dintre aceștia dezvoltând cariere 

în străinătate, însă nu a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de 

coronavirus. Dintre cei prezenţi, unii au dezvoltat cariere și în domeniul ingineresc pe care 

l-au absolvit, alţii s-au dedicat doar carierei muzicale. 
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Concertul e programat a se desfășura în Săptămâna Politehnicii, care se va sărbători în 

perioada 9 – 15 noiembrie 2020, dar, în funcţie de situaţia epidemiologică, ar putea suferi 

modificări. 

 

14.  Centenarul UPT reunește muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic  

 

 

 

15.  Centenarul UPT reunește muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic 

 

Pentru a celebra Centenarul Universităţii 

Politehnica Timișoara, care se sărbătorește 

în data de 11 noiembrie 2020, o serie de 

muzicieni de calibru din formaţii care au 

făcut istorie în domeniul muzicii, toţi 

absolvenţi ai UPT, se reunesc pentru a forma 

https://centruldepresa.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-2
https://centruldepresa.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-2
https://gazetadinvest.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
https://gazetadinvest.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
https://centruldepresa.ro/stiri/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic-2
https://gazetadinvest.ro/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
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o super-formaţie ce va susţine un concert dedicat aniversării celor 100 de ani de la înfiinţarea 

celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din Timișoara. 

O primă întâlnire a membrilor super-formaţiei cu conducerea Universităţii Politehnica 

Timișoara și cu jurnaliștii a avut loc luni, 5 octombrie 2020, la Rectoratul UPT, ocazie cu 

care a fost prezentat proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriș, și el 

absolvent al UPT. În esenţă acesta presupune pregătirea și interpretarea pe scenă a 13 

hituri celebre ale grupurilor în care au cântat membrii formaţiei, plus o piesă nouă dedicată 

Centenarului UPT. Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii 

timișorene, poetul și scriitorul Robert Șerban. 

Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); 

Tiberiu Bako – bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra 

– baterie (Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În perioada 2 – 9 octombrie 2020, membrii 

formaţiei se află în Timișoara, pentru a realiza câteva repetiţii împreună și pentru 

înregistrarea noii piese. 

 

16.  Centenarul UPT reunește muzicieni de calibru într-o super-formație ce 

va susține un concert unic 

 

Pentru a celebra Centenarul 

Universităţii Politehnica Timișoara, care 

se sărbătorește în data de 11 noiembrie 

2020, o serie de muzicieni de calibru din 

formaţii care au făcut istorie în domeniul 

muzicii, toţi absolvenţi ai UPT, se reunesc pentru a forma o super-formaţie ce va susţine un 

concert dedicat aniversării celor 100 de ani de la înfiinţarea celei mai vechi instituţii de 

învăţământ superior din Timișoara. 

https://oficialmedia.com/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
https://oficialmedia.com/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
https://oficialmedia.com/centenarul-upt-reuneste-muzicieni-de-calibru-intr-o-super-formatie-ce-va-sustine-un-concert-unic/
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O primă întâlnire a membrilor super-formaţiei cu conducerea Universităţii Politehnica 

Timișoara și cu jurnaliștii a avut loc luni, 5 octombrie 2020, la Rectoratul UPT, ocazie cu 

care a fost prezentat proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriș, și el 

absolvent al UPT. În esenţă acesta presupune pregătirea și interpretarea pe scenă a 13 

hituri celebre ale grupurilor în care au cântat membrii formaţiei, plus o piesă nouă dedicată 

Centenarului UPT. Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii 

timișorene, poetul și scriitorul Robert Șerban. 

Formaţia de bază care va susţine concertul e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară 

(Phoenix, Pasărea Colibri, Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); 

Tiberiu Bako – bass (Cargo, Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra 

– baterie (Abra, Blazzaj, Impact, Arca). În perioada 2 – 9 octombrie 2020, membrii 

formaţiei se află în Timișoara, pentru a realiza câteva repetiţii împreună și pentru 

înregistrarea noii piese. 

În cadrul întâlnirii non-formale cu conducerea UPT, membrii formaţiei au depănat câteva 

amintiri din perioada studenţiei la Politehnica, iar în cadrul conferinţei de presă a fost 

subliniată latura artistică pe care o au mulţi dintre absolvenţii instituţiei. Doar în domeniul 

muzical s-au afirmat mulţi absolvenţi ai Politehnicii, unii dintre aceștia dezvoltând cariere 

în străinătate, însă nu a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de 

coronavirus. Dintre cei prezenţi, unii au dezvoltat cariere și în domeniul ingineresc pe care 

l-au absolvit, alţii s-au dedicat doar carierei muzicale. 

 

17.  Superformația de la Politehnica Timișoara. 100 de ani de învățământ 
tehnic 

 

Phoenix, Cargo, Pro Musica, Celelalte 

Cuvinte, Pasărea Colibri și Blazzaj 

celebrează 100 de ani de Politehnică în 

https://presshub.ro/superformatia-de-la-politehnica-timisoara-100-de-ani-de-invatamant-tehnic-171144/
https://presshub.ro/superformatia-de-la-politehnica-timisoara-100-de-ani-de-invatamant-tehnic-171144/
https://presshub.ro/superformatia-de-la-politehnica-timisoara-100-de-ani-de-invatamant-tehnic-171144/
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Timișoara într-un mod inedit.  

Robert Șerban, Mircea Baniciu (Phoenix), Călin Pop (Celelalte Cuvinte), Valentin Potra și 

Tiberiu Bako (Pro Musica și Cargo), toţi foști absolvenţi ai Universităţii Politehnica din 

Timișoara se reunesc într-o super-formaţie. Timp de o săptămână, toţi sunt prezenţi la 

Timișoara ca să scrie și să compună cele mai bune acorduri pentru o piesă dedicată celor 

100 de ani de Politehnică în orașul de pe Bega. 

„Este vorba despre un proiect legat de spiritul universităţii noastre. Politehnica nu 

înseamnă doar tehnologie și inginerie, ci își face prezenţa în toate activităţile orașului. Unii 

vor considera paradoxal, dar o serie de artiști au terminat Politehnica. 

Sunt licenţiaţi aici și ne aduc cinste. Mulţi oameni nu cunosc acest lucru și am stabilit că de 

centenar vom face cunoscut un concept cu astfel de artiști. A fost greu să-i identificăm. A 

fost constituit un super grup, care cuprinde nume consacrate, generaţii de succes în 

domeniul muzical. Surpriza este lansarea unei piese de centenar pe un text scris tot de un 

absolvent.”, spune Florin Drăgan, rectorul UPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

dci@upt.ro 24 

18 .  Concert rock impresionant la 100 de ani de la înființarea Universității 

Politehnica, după o idee a unui realizator Radio Timișoara 

 

 

 

19.  Absolventi celebri in concert  

           

 

http://www.radiotimisoara.ro/2020/10/06/concert-rock-impresionant-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-politehnica-dupa-o-idee-a-unui-realizator-radio-timisoara/
http://www.radiotimisoara.ro/2020/10/06/concert-rock-impresionant-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-politehnica-dupa-o-idee-a-unui-realizator-radio-timisoara/
http://www.radiotimisoara.ro/2020/10/06/concert-rock-impresionant-la-100-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-politehnica-dupa-o-idee-a-unui-realizator-radio-timisoara/
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20. Rock pentru UPT 

 

 

 

https://www.facebook.com/TeleU.Timisoara/videos/357503902109430
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