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50 de ani de Electronică și Telecomunicații la Timișoara 

 

1. 50 de ani de Electronică și Telecomunicații la Universitatea 
Politehnica Timișoara 

 

An special la Universitatea 

Politehnica Timișoara. În 2020 se 

sărbătorește nu doar un secol de la 

înfințarea primei instituții de 

învățământ superior din Timișoara, 

dar și 50 de ani de la prima admitere la secția de Electronică Aplicată, respectiv 30 de ani 

de la înființarea Facultății de Electronică și Telecomunicații. Evenimentul a fost marcat 

online. 

Sfârșit de an cu triplă semnificație pentru UPT. Pe lângă sărbătorirea primului secol de 

învățământ timișorean politehnist, s-au împlinit 50 de ani de la prima admitere la secția 

nou creată de Electronică Aplicată, respectiv 30 de ani de la crearea Facultății de 

Electronică și Telecomunicații, una dintre cele mai prestigioase și căutate de la 

Universitatea Politehnica Timișoara. 

 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1645_ro.html
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-universitatea-politehnica-timisoara-1375643/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-universitatea-politehnica-timisoara-1375643/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-universitatea-politehnica-timisoara-1375643/
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Momentul special a fost marcat în online, în 16 decembrie. Au participat reprezentanți ai 

conducerii UPT, cadre didactice, actuale sau pensionate, foști decani, studenți și 

absolvenți. 

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență pentru întreaga activitate 

unor dascăli de excepție ai facultății (Ioan Naforniță, Vasile Gui, Traian Jurcă, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum și diplome de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în 

activitatea de cercetare de către cadre didactice actuale (Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, 

Ioana-Monica Pop-Călimanu, Nicolae Miclău, Radu Mîrșu, Roland Szabo, Marius 

Oteșteanu). 

 

Cu diplome de excelență pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintilă, secretara-șefă a facultății timp de 40 de ani, precum și Liga Studenților din 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos și eficient. 
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Nu au fost uitați nici studenții, acestora fiindu-le acordate diplomele „Studentul anului” 

pentru cele trei niveluri de studii (licență, masterat, doctorat): Anca Delia Boțilă, Anca 

Ioana Dărăbuț și Corina Nicoleta Covaci. 

Cu această ocazie au fost lansate și două volume: Monografia Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, coordonată de Cătălin Căleanu, respectiv 

„Noi, Alumni”, de Marius Oteșteanu, o colecție impresionantă de amintiri și evocări ale 

reprezentanților tuturor seriilor de absolvenți. 
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2. UPT: 50 de ani de Electronică și Telecomunicații la Timișoara 

 

În 2020, UPT a sărbătorit nu doar 100 de ani de la 

înființarea primei instituții de învățământ superior 

din Timișoara și din vestul țării, Școala Politehnică, ci 

și 50 de ani de la prima admitere la secția nou creată 

de Electronică Aplicată, una de avangardă la acea 

vreme, precum și 30 de ani de crearea Facultății de 

Electronică și Telecomunicații, una dintre cele mai prestigioase și căutate din Universitatea 

Politehnica Timișoara. 

Actuala conducere a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale a ținut să marcheze acest moment, așa cum spunea și decanul acesteia, 

prof.univ.dr.ing. Dan Lascu, în cuvântul său introductiv, printr-o aniversare în familie, 

online, la care au participat, în data de 16 decembrie 2020, reprezentanți ai conducerii 

UPT, cadre didactice, actuale sau pensionate, foști decani, studenți și absolvenți. 

Rectorul Politehnicii timișorene, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a evocat, în cuvântul său, 

competiția dintre cele două facultăți-surori, care au foarte multe multe în comun, atât în 

trecut, cât și în prezent, Automatică și Calculatoare pe de o parte și Electronică și 

Telecomunicații de cealaltă parte, însă o competiție fair-play, cu rezultate benefice pentru 

ambele părți, asigurând actuala conducere de întregul său sprijin pentru inițiativele ETcTI. 

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, președintele Senatului UPT, absolvent de Electronică și 

Telecomunicații și cadru didactic al facultății, a rememorat, în discursul său, aspecte din 

cariera sa, legate aproape în totalitate de Facultatea de Electronică și Telecomunicații, 

mulțumind și marilor profesori care au contribuit la formarea sa. Totodată, profesorul 

Radu Vasiu, a transmis și salutul Senatului UPT la aniversarea de 50 de ani de Electronică și 

Telecomunicații la Timișoara. 

Tot din partea conducerii UPT, un mesaj de salut a fost transmis și de conf.univ.dr. Liviu 

Cădariu-Brăiloiu, prorector al instituției, care a adus un elogiu dascălilor Facultății de 

https://www.ziuadevest.ro/upt-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara/
https://www.ziuadevest.ro/upt-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara/
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Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, care au fost și sunt adevărate 

modele de urmat atât pentru generații întregi de studenți, cât și pentru cadrele didactice 

tinere. 

În cadrul aniversării, foștii decani ai Facultății de Electronică și Telecomunicații au evocat 

evoluția facultății, de la înființare și până în prezent, fiind răsplătiți cu diplome de 

excelență pentru întreaga activitate: prof.univ.dr.ing. Mircea Ciugudean, primul decan al 

facultății, prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea, prof.univ.dr.ing. Marius Oteșteanu, 

prof.univ.dr.ing. Ivan Bogdanov, prof.univ.dr.ing. Florin Alexa. 

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență pentru întreaga activitate 

unor dascăli de excepție ai facultății (Ioan Naforniță, Vasile Gui, Traian Jurcă, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum și diplome de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în 

activitatea de cercetare de către cadre didactice actuale (Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, 

Ioana-Monica Pop-Călimanu, Nicolae Miclău, Radu Mîrșu, Roland Szabo, Marius 

Oteșteanu). 

Cu diplome de excelență pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintilă, secretara-șefă a facultății timp de 40 de ani, precum și Liga Studenților din 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos și eficient. 

Nu au fost uitați nici studenții, acestora fiindu-le acordate diplomele „Studentul anului” 

pentru cele trei niveluri de studii (licență, masterat, doctorat): Anca Delia Boțilă, Anca 

Ioana Dărăbuț și Corina Nicoleta Covaci. 

În cadrul manifestării aniversare au luat cuvântul și profesori care s-au afirmat peste 

hotare: Gheorghe Gherman, Sorin Fericean, Ion Neag, Titus Botos. 

De asemenea, prof.univ.dr.ing. Sabin Ionel, cadru didactic al Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, fost director al Editurii Politehnica Timișoara 

și autor a numeroase cărți, atât de specialitate, cât și beletristice, a primit titlul de profesor 

emerit, oferit de Senatul Universității Politehnica Timișoara. 
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Nu în ultimul rând, cu ocazia aniversării au fost lansate și două volume: Monografia 

Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, coordonată de 

Cătălin Căleanu; „Noi, Alumni”, de Marius Oteșteanu, o colecție impresionantă de amintiri 

și evocări ale reprezentanților tuturor seriilor de absolvenți. 

 

3. La Universitatea Politehnica Timișoara s-au sărbătorit 50 de ani de 

Electronică și Telecomunicații la Timișoara 

 

În aceste zile, una dintre cele mai importante 

facultăți din cadrul Universității Politehnica 

Timișoara, cea de Electronică și 

Telecomunicații, sărbătorește 50 de ani de 

activitate. Atunci avea loc prima admitere la 

secția nou creată de Electronică Aplicată, una de avangardă la acea vreme, precum și 30 de 

ani de crearea Facultății amintite, una dintre cele mai prestigioase și căutate din 

Universitatea Politehnica Timișoara. 

Actuala conducere a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale a ținut să marcheze acest moment, așa cum spunea și decanul 

acesteia,  Dan Lascu, în cuvântul său introductiv, printr-o aniversare în familie, online, la 

care au participat, în data de 16 decembrie 2020, reprezentanți ai conducerii UPT, cadre 

didactice, actuale sau pensionate, foști decani, studenți și absolvenți. 

Rectorul Politehnicii timișorene, Florin Drăgan, a evocat, în cuvântul său, competiția dintre 

cele două facultăți-surori, care au foarte multe multe în comun, atât în trecut, cât și în 

prezent, Automatică și Calculatoare pe de o parte și Electronică și Telecomunicații de 

cealaltă parte, însă o competiție fair-play, cu rezultate benefice pentru ambele părți, 

asigurând actuala conducere de întregul său sprijin pentru inițiativele ETcTI. 

https://debanat.ro/2020/12/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara-foto_316392.html
https://debanat.ro/2020/12/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara-foto_316392.html
https://debanat.ro/2020/12/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara-foto_316392.html
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În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență pentru întreaga activitate 

unor dascăli de excepție ai facultății (Ioan Naforniță, Vasile Gui, Traian Jurcă, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum și diplome de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în 

activitatea de cercetare de către cadre didactice actuale (Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, 

Ioana-Monica Pop-Călimanu, Nicolae Miclău, Radu Mîrșu, Roland Szabo, Marius 

Oteșteanu). 

Cu diplome de excelență pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintilă, secretara-șefă a facultății timp de 40 de ani, precum și Liga Studenților din 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos și eficient. 

Nu au fost uitați nici studenții, acestora fiindu-le acordate diplomele „Studentul anului” 

pentru cele trei niveluri de studii (licență, masterat, doctorat): Anca Delia Boțilă, Anca 

Ioana Dărăbuț și Corina Nicoleta Covaci. 

Nu în ultimul rând, cu ocazia aniversării au fost lansate și două volume: Monografia 

Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, coordonată de 

Cătălin Căleanu; „Noi, Alumni”, de Marius Oteșteanu, o colecție impresionantă de amintiri 

și evocări ale reprezentanților tuturor seriilor de absolvenți. 
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4. 50 de ani de Electronică și Telecomunicații la Timișoara 

 

În 2020 am sărbătorit nu doar 100 

de ani de la înființarea primei 

instituții de învățământ superior din 

Timișoara și din vestul țării, Școala 

Politehnică, ci și 50 de ani de la 

prima admitere la secția nou creată 

de Electronică Aplicată, una de avangardă la acea vreme, precum și 30 de ani de crearea 

Facultății de Electronică și Telecomunicații, una dintre cele mai prestigioase și căutate din 

Universitatea Politehnica Timișoara. 

Actuala conducere a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale a ținut să marcheze acest moment, așa cum spunea și decanul acesteia, 

prof.univ.dr.ing. Dan Lascu, în cuvântul său introductiv, printr-o aniversare în familie, 

online, la care au participat, în data de 16 decembrie 2020, reprezentanți ai conducerii 

UPT, cadre didactice, actuale sau pensionate, foști decani, studenți și absolvenți. 

Rectorul Politehnicii timișorene, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a evocat, în cuvântul său, 

competiția dintre cele două facultăți-surori, care au foarte multe multe în comun, atât în 

trecut, cât și în prezent, Automatică și Calculatoare pe de o parte și Electronică și 

Telecomunicații de cealaltă parte, însă o competiție fair-play, cu rezultate benefice pentru 

ambele părți, asigurând actuala conducere de întregul său sprijin pentru inițiativele ETcTI. 

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, președintele Senatului UPT, absolvent de Electronică și 

Telecomunicații și cadru didactic al facultății, a rememorat, în discursul său, aspecte din 

cariera sa, legate aproape în totalitate de Facultatea de Electronică și Telecomunicații, 

mulțumind și marilor profesori care au contribuit la formarea sa. Totodată, profesorul 

Radu Vasiu, a transmis și salutul Senatului UPT la aniversarea de 50 de ani de Electronică și 

Telecomunicații la Timișoara. 

https://oficialmedia.com/50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara/
https://oficialmedia.com/50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara/
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Tot din partea conducerii UPT, un mesaj de salut a fost transmis și de conf.univ.dr. Liviu 

Cădariu-Brăiloiu, prorector al instituției, care a adus un elogiu dascălilor Facultății de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, care au fost și sunt adevărate 

modele de urmat atât pentru generații întregi de studenți, cât și pentru cadrele didactice 

tinere. 

În cadrul aniversării, foștii decani ai Facultății de Electronică și Telecomunicații au evocat 

evoluția facultății, de la înființare și până în prezent, fiind răsplătiți cu diplome de 

excelență pentru întreaga activitate: prof.univ.dr.ing. Mircea Ciugudean, primul decan al 

facultății, prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea, prof.univ.dr.ing. Marius Oteșteanu, 

prof.univ.dr.ing. Ivan Bogdanov, prof.univ.dr.ing. Florin Alexa. 

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență pentru întreaga activitate 

unor dascăli de excepție ai facultății (Ioan Naforniță, Vasile Gui, Traian Jurcă, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum și diplome de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în 

activitatea de cercetare de către cadre didactice actuale (Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, 

Ioana-Monica Pop-Călimanu, Nicolae Miclău, Radu Mîrșu, Roland Szabo, Marius 

Oteșteanu). 

Cu diplome de excelență pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintilă, secretara-șefă a facultății timp de 40 de ani, precum și Liga Studenților din 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos și eficient. 

Nu au fost uitați nici studenții, acestora fiindu-le acordate diplomele „Studentul anului” 

pentru cele trei niveluri de studii (licență, masterat, doctorat): Anca Delia Boțilă, Anca 

Ioana Dărăbuț și Corina Nicoleta Covaci. 

În cadrul manifestării aniversare au luat cuvântul și profesori care s-au afirmat peste 

hotare: Gheorghe Gherman, Sorin Fericean, Ion Neag, Titus Botos. 

De asemenea, prof.univ.dr.ing. Sabin Ionel, cadru didactic al Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, fost director al Editurii Politehnica Timișoara 



   
 

dci@upt.ro 10 

și autor a numeroase cărți, atât de specialitate, cât și beletristice, a primit titlul de profesor 

emerit, oferit de Senatul Universității Politehnica Timișoara. 

Nu în ultimul rând, cu ocazia aniversării au fost lansate și două volume: Monografia 

Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, coordonată de 

Cătălin Căleanu; „Noi, Alumni”, de Marius Oteșteanu, o colecție impresionantă de amintiri 

și evocări ale reprezentanților tuturor seriilor de absolvenți. 

 

5. UPT: 50 de ani de Electronica si Telecomunicatii la Timisoara 
 

 

 

În 2020, UPT a sarbatorit nu doar 100 de 

ani de la infiintarea primei institutii de 

invatamant superior din Timisoara si din 

vestul tarii, Scoala Politehnica, ci si 50 

de ani de la prima admitere la sectia nou 

creata de Electronica Aplicata, una de 

avangarda la acea vreme, precum si 30 

de ani de crearea Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, una dintre cele mai 

prestigioase si cautate din Universitatea Politehnica Timisoara. 

 

6. 50 de ani de Electronica si Telecomunicatii la Timisoara 

 

 

În 2020 am sarbatorit nu doar 100 de 

ani de la înfiintarea primei institutii de 

învatamant superior din Timisoara si 

din vestul tarii, Scoala Politehnica, ci si 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/upt-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara-8332091
https://tmevents.ro/timp-liber/item/254-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/upt-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara-8332091
https://tmevents.ro/timp-liber/item/254-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoara
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50 de ani de la prima admitere la sectia nou creata de Electronica Aplicata, una de 

avangarda la acea vreme, precum si 30 de ani de crearea Facultatii de Electronica si 

Telecomunicatii, una dintre cele mai prestigioase si cautate din Universitatea Politehnica 

Timisoara. 

Actuala conducere a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii 

Informationale a tinut sa marcheze acest moment, asa cum spunea si decanul acesteia, 

prof.univ.dr.ing. Dan Lascu, în cuvantul sau introductiv, printr-o aniversare în familie, 

online, la care au participat, în data de 16 decembrie 2020, reprezentanti ai conducerii 

UPT, cadre didactice, actuale sau pensionate, fosti decani, studenti si absolventi. 

Rectorul Politehnicii timisorene, conf.univ.dr.ing. Florin Dragan, a evocat, în cuvantul sau, 

competitia dintre cele doua facultati-surori, care au foarte multe multe în comun, atat în 

trecut, cat si în prezent, Automatica si Calculatoare pe de o parte si Electronica si 

Telecomunicatii de cealalta parte, însa o competitie fair-play, cu rezultate benefice pentru 

ambele parti, asigurand actuala conducere de întregul sau sprijin pentru initiativele ETcTI. 

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, presedintele Senatului UPT, absolvent de Electronica si 

Telecomunicatii si cadru didactic al facultatii, a rememorat, în discursul sau, aspecte din 

cariera sa, legate aproape în totalitate de Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, 

multumind si marilor profesori care au contribuit la formarea sa. Totodata, profesorul 

Radu Vasiu, a transmis si salutul Senatului UPT la aniversarea de 50 de ani de Electronica si 

Telecomunicatii la Timisoara. 

Tot din partea conducerii UPT, un mesaj de salut a fost transmis si de conf.univ.dr. Liviu 

Cadariu-Brailoiu, prorector al institutiei, care a adus un elogiu dascalilor Facultatii de 

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, care au fost si sunt adevarate 

modele de urmat atat pentru generatii întregi de studenti, cat si pentru cadrele didactice 

tinere. 

În cadrul aniversarii, fostii decani ai Facultatii de Electronica si Telecomunicatii au evocat 

evolutia facultatii, de la înfiintare si pana în prezent, fiind rasplatiti cu diplome de 

excelenta pentru întreaga activitate: prof.univ.dr.ing. Mircea Ciugudean, primul decan al 
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facultatii, prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea, prof.univ.dr.ing. Marius Otesteanu, 

prof.univ.dr.ing. Ivan Bogdanov, prof.univ.dr.ing. Florin Alexa. 

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelenta pentru întreaga activitate 

unor dascali de exceptie ai facultatii (Ioan Nafornita, Vasile Gui, Traian Jurca, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum si diplome de excelenta pentru rezultatele deosebite obtinute în 

activitatea de cercetare de catre cadre didactice actuale (Codruta Ancuti, Cosmin Ancuti, 

Ioana-Monica Pop-Calimanu, Nicolae Miclau, Radu Mîrsu, Roland Szabo, Marius 

Otesteanu). 

Cu diplome de excelenta pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintila, secretara-sefa a facultatii timp de 40 de ani, precum si Liga Studentilor din 

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos si eficient. 

Nu au fost uitati nici studentii, acestora fiindu-le acordate diplomele „Studentul anului” 

pentru cele trei niveluri de studii (licenta, masterat, doctorat): Anca Delia Botila, Anca 

Ioana Darabut si Corina Nicoleta Covaci. 

În cadrul manifestarii aniversare au luat cuvantul si profesori care s-au afirmat peste 

hotare: Gheorghe Gherman, Sorin Fericean, Ion Neag, Titus Botos. 

De asemenea, prof.univ.dr.ing. Sabin Ionel, cadru didactic al Facultatii de Electronica, 

Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, fost director al Editurii Politehnica Timisoara 

si autor a numeroase carti, atat de specialitate, cat si beletristice, a primit titlul de profesor 

emerit, oferit de Senatul Universitatii Politehnica Timisoara. 

Nu în ultimul rand, cu ocazia aniversarii au fost lansate si doua volume: Monografia 

Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, coordonata de 

Catalin Caleanu; „Noi, Alumni”, de Marius Otesteanu, o colectie impresionanta de amintiri 

si evocari ale reprezentantilor tuturor seriilor de absolventi. 
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7.  La Universitatea Politehnica Timișoara s-au sărbătorit 50 de ani de 

Electronică și Telecomunicații la Timișoara 

 

În aceste zile, una dintre cele mai 

importante facultăți din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara, cea de 

Electronică și Telecomunicații, 

sărbătorește 50 de ani de activitate. Atunci 

avea loc prima admitere la secția nou creată de Electronică Aplicată, una de avangardă la 

acea vreme, precum și 30 de ani de crearea Facultății amintite. 

 

8. 50 de ani de Electronică şi Telecomunicații la Timişoara 

 

În 2020 am sărbătorit nu doar 100 de ani 

de la înființarea primei instituții de 

învățământ superior din Timişoara şi din 

vestul țării, Şcoala Politehnică, ci şi 50 de 

ani de la prima admitere la secția nou 

creată de Electronică Aplicată, una de avangardă la acea vreme, precum şi 30 de ani de 

crearea Facultății de Electronică şi Telecomunicații, una dintre cele mai prestigioase şi 

căutate din Universitatea Politehnica Timişoara. 

 

Actuala conducere a Facultății de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii 

Informaționale a ținut să marcheze acest moment, aşa cum spunea şi decanul acesteia, 

prof.univ.dr.ing. Dan Lascu, în cuvântul său introductiv, printr-o aniversare în familie, 

online, la care au participat, în data de 16 decembrie 2020, reprezentanți ai conducerii 

UPT, cadre didactice, actuale sau pensionate, foşti decani, studenți şi absolvenți. 

http://www.timis24.ro/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoarafoto/
http://www.timis24.ro/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoarafoto/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/12/17/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--629582
http://www.timis24.ro/la-universitatea-politehnica-timisoara-s-au-sarbatorit-50-de-ani-de-electronica-si-telecomunicatii-la-timisoarafoto/
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Rectorul Politehnicii timişorene, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a evocat, în cuvântul său, 

competiția dintre cele două facultăți-surori, care au foarte multe multe în comun, atât în 

trecut, cât şi în prezent, Automatică şi Calculatoare pe de o parte şi Electronică şi 

Telecomunicații de cealaltă parte, însă o competiție fair-play, cu rezultate benefice pentru 

ambele părți, asigurând actuala conducere de întregul său sprijin pentru inițiativele ETcTI. 

 

Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, preşedintele Senatului UPT, absolvent de Electronică şi 

Telecomunicații şi cadru didactic al facultății, a rememorat, în discursul său, aspecte din 

cariera sa, legate aproape în totalitate de Facultatea de Electronică şi Telecomunicații, 

mulțumind şi marilor profesori care au contribuit la formarea sa. Totodată, profesorul 

Radu Vasiu, a transmis şi salutul Senatului UPT la aniversarea de 50 de ani de Electronică şi 

Telecomunicații la Timişoara. 

 

Tot din partea conducerii UPT, un mesaj de salut a fost transmis şi de conf.univ.dr. Liviu 

Cădariu-Brăiloiu, prorector al instituției, care a adus un elogiu dascălilor Facultății de 

Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale, care au fost şi sunt adevărate 

modele de urmat atât pentru generații întregi de studenți, cât şi pentru cadrele didactice 

tinere. 

 

În cadrul aniversării, foştii decani ai Facultății de Electronică şi Telecomunicații au evocat 

evoluția facultății, de la înființare şi până în prezent, fiind răsplătiți cu diplome de 

excelență pentru întreaga activitate: prof.univ.dr.ing. Mircea Ciugudean, primul decan al 

facultății, prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea, prof.univ.dr.ing. Marius Oteşteanu, 

prof.univ.dr.ing. Ivan Bogdanov, prof.univ.dr.ing. Florin Alexa. 

 

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență pentru întreaga activitate 

unor dascăli de excepție ai facultății (Ioan Naforniță, Vasile Gui, Traian Jurcă, Dan Stoiciu, 

Alexandru Isar), precum şi diplome de excelență pentru rezultatele deosebite obținute în 

activitatea de cercetare de către cadre didactice actuale (Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, 

Ioana-Monica Pop-Călimanu, Nicolae Miclău, Radu Mîrşu, Roland Szabo, Marius 
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Oteşteanu). 

 

Cu diplome de excelență pentru întreaga activitate au mai fost recompensate Gabriela 

Vintilă, secretara-şefă a facultății timp de 40 de ani, precum şi Liga Studenților din 

Facultatea de Electronică şi Telecomunicații, pentru 20 de ani de parteneriat onest, 

fructuos şi eficient.  

Nu au fost uitați nici studenții, acestora fiindu-le acordate diplomele "Studentul anului" 

pentru cele trei niveluri de studii (licență, masterat, doctorat): Anca Delia Boțilă, Anca 

Ioana Dărăbuț şi Corina Nicoleta Covaci. 

 

În cadrul manifestării aniversare au luat cuvântul şi profesori care s-au afirmat peste 

hotare: Gheorghe Gherman, Sorin Fericean, Ion Neag, Titus Botos. 

 

De asemenea, prof.univ.dr.ing. Sabin Ionel, cadru didactic al Facultății de Electronică, 

Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale, fost director al Editurii Politehnica Timişoara 

şi autor a numeroase cărți, atât de specialitate, cât şi beletristice, a primit titlul de profesor 

emerit, oferit de Senatul Universității Politehnica Timişoara. 

 

Nu în ultimul rând, cu ocazia aniversării au fost lansate şi două volume: Monografia 

Facultății de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale, coordonată de 

Cătălin Căleanu; "Noi, Alumni", de Marius Oteşteanu, o colecție impresionantă de amintiri 

şi evocări ale reprezentanților tuturor seriilor de absolvenți. 

 

 

 

  


