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UPT și Flight Festival organizează Tech Talks - Life around Tech 2022, cea mai importantă conferință de 

tehnologie din zona de Vest 

 
 

1. Puterea tehnologiei și inovării se vor resimți la Tech Talks – Life around Tech 2022 

 

Cea mai importantă conferință din zona de Vest destinată tehnologiei – Tech Talks – Life around Tech 2022 va avea loc în 
format fizic, la Timișoara Convention Center, în data de 1 septembrie 2022. 

Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul intitulat Tech Talks – Life around Tech 2022 este organizat de 
Universitatea Politehnica Timișoara și Flight Festival. 

„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, pentru a 
aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că puterea inovării stă 
în mâinile celor care caută soluții și a celor care construiesc”, precizeazăconf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 
Politehnica Timișoara. 

Organizatorii promit că Tech Talks – Life around Tech 2022 va fi mai mult decât o conferință, va fi o oportunitate de 
dezvoltare pentru antreprenorii din industria tech care mizează pe inovație și cred în puterea tehnologiei. 

La eveniment vor fi prezenți antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali în domeniul tehnologiei. 

Subiectele ce vor fi abordate în cadrul evenimentului sunt structurate în patru paneluri: 

• Panel I: 10:00 – 11:20 „Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 

Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 

• Panel II: 11:35 – 12:55 „Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 

Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
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• Panel III: 14:25 – 15:25 „Educația în noua paradigmă digitală” 

Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 

• Panel IV: 15:40 – 16:40 „Future of Mobility” 

Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 

Detaliile complete despre conferință și speakeri pot fi găsite accesând https://flight-festival.com/tech-
talks/ și https://www.facebook.com/UPTimisoara. 

 
2. Tech Talks – Life around Tech 2022, cea mai importantă conferință de tehnologie din zona de 

Vest  

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea mai 
importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți 
internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 
Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul FLIGHT 
Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în viața noastră 
de zi cu zi.   

 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 
Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative proiecte și 
produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii colaboratori, parteneri 
de afaceri sau angajatori. 

 
Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în paneluri, după cum urmează: 
• Panel I: 10:00 – 11:20 
”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai 
BRANA 
• Panel II: 11:35 – 12:55 
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”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 
• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 

 
Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit antreprenorial 
și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea Politehnica Timișoara le 
demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se întâlnească, să se inspire și să acționeze 
pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 

„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, pentru a 
aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că puterea inovării 
este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc” – spune conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN, rectorul 
Universității Politehnica Timișoara. 
Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici: 
• https://flight-festival.com/tech-talks/ 
• https://www.facebook.com/UPTimisoara 
Ultimele 100 de bilete, lansate în număr limitat, sunt disponibile pentru o săptămână pe platformele iabilet.ro 
(https://bit.ly/TechTalksiabilet) și entertix.ro 
(https://bit.ly/TechTalksentertix). 
Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara. 
Parteneri media: TeleUniversitatea Timișoara, Kiss FM, Voyo. 

3. UPT ȘI FLIGHT FESTIVAL ORGANIZEAZĂ TECH TALKS – LIFE AROUND TECH 2022, CEA MAI 
IMPORTANTĂ CONFERINȚĂ DE TEHNOLOGIE DIN ZONA DE VEST A ȚĂRII  
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Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea 
mai importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști 
și experți internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 

Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din 
cadrul FLIGHT Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării 
prezente în viața noastră de zi cu zi. 

Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-
3. 

Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative 
proiecte și produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii 
colaboratori, parteneri de afaceri sau angajatori. 

”Când mediul privat a prins avânt în competiția tehnologică globală, punând la bătaie investiții, minți strălucite 
și inovație, statul a rămas pe margine sau, cel mult, a ajutat cu diverse facilități fiscale. Cei mai cârcotași ar spune 
că am pierdut trenul. Eu văd doar o oportunitate de a recupera și de a face ce trebuie, cu ajutorul celor care știu 
deja ce înseamnă transformarea digitală. 

Digital transforNation este tema prezentării mele la Tech Talks Timișoara, pe 1 septembrie, într-un spațiu 
inspirațional creat de organizatorii acestui eveniment interesant. 

Schimbăm paradigma, dar schimbăm și mentalități. Am spus de mai multe ori că îmi doresc ca românii să ceară 
investiții în inovare, digitalizare și cercetare așa cum cer în autostrăzi, școli sau spitale. Acum mut mingea în arena 
politică – vom ști că transformarea digitală a devenit cu adevărat o prioritate pentru națiune când vom vedea 
prima campanie electorală centrată pe acest mesaj. Poate în 2024.”, a spus ministrul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, Sebastian Burduja, unul dintre cei invitați să conferențieze la Tech Talks Timișoara. 

Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit 
antreprenorial și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea 
Politehnica Timișoara le demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se 
întâlnească, să se inspire și să acționeze pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 

„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, 
pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că 
puterea inovării este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc” – spune conf.univ.dr.ing. Florin 
DRĂGAN, rectorul Universității Politehnica Timișoara. 

Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în 4 paneluri, după cum 
urmează: 

• Panel I: 10:00 – 11:20 ”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 

Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 

• Panel II: 11:35 – 12:55 ”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
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Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 

• Panel III: 14:25 – 15:25 ”Educația în noua paradigmă digitală” 

Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 

• Panel IV: 15:40 – 16:40 ”Future of Mobility” 

Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA  

Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici: 

• https://flight-festival.com/tech-talks/ 

• https://www.facebook.com/UPTimisoara  

Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara. 

 

4. 𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐋𝐊𝐒 // 𝐋𝐈𝐅E 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡 
 

 
 

𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐋𝐊𝐒 // 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡 organized by 𝐔𝐏𝐓 & Flight Festival 
Joi, 𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 îți dăm întâlnire la 𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 -𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡, o conferință de 
o zi care adună în același loc profesioniști și entuziaști ai tehnologiei din întreaga lume și, care, își propune să 
contribuie cu soluții și idei inovatoare la o societate modernă, hi-tech. 
Pornim discuțiile de la tehnologie, artă, muzee, industria auto, XR, voice technology, autonomous vehicules, 
Electric Vehicles până la inovația în domeniul sănătății, noua tehnologie Blockchain, inteligența artificială și 
soluții smart pentru orașe sustenabile. 
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5.  Tech Talks – Life around Tech 2022 vine la Timișoara, sub organizarea Universității Politehnica 

 

 
 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în 1 septembrie 2022 Tech Talks – Life around Tech – cea mai importantă 
conferință de tehnologie din regiune care aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali în 
tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 

 
 
 

6. UPT organizeaza Tech Talks - Life around Tech - cea mai importanta conferinta de tehnologie 
din regiune  

 

 
 

Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza, in data de 1 septembrie 2022, Tech Talks - Life around Tech, cea mai 
importanta conferinta de tehnologie din regiune. 
Manifestarea aduce impreuna antreprenori, investitori, specialisti si experti internationali in tehnologie, dar si personalitati 
remarcabile din viata publica. 
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Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul FLIGHT 
Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în viața 
noastră de zi cu zi. 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3.  
 
 

7. Tech Talks – Life around Tech 2022 vine la Timișoara, sub organizarea Universității Politehnica  

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în 1 septembrie 2022 Tech Talks – Life around Tech – cea mai 
importantă conferință de tehnologie din regiune care aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți 
internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 
Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul 
FLIGHT Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente 
în viața noastră de zi cu zi. 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 
Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative 
proiecte și produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii 
colaboratori, parteneri de afaceri sau angajatori. 
Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în 4 paneluri, după cum 
urmează: 
• Panel I: 10.00 – 11.20 
„Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 
• Panel II: 11.35 – 12.55 
„Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
• Panel III: 14.25 – 15.25 
„Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 
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 Panel IV: 15.40 – 16.40 
„Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 
Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit 
antreprenorial și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea 
Politehnica Timișoara le demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se 
întâlnească, să se inspire și să acționeze pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 
„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, 
pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că 
puterea inovării este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc.”, a spus Florin Drăgan, rectorul 
Universității Politehnica Timișoara. 
Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici și aici. 
Ultimele 100 de bilete, lansate în număr limitat, sunt disponibile pentru o săptămână pe 
platformele iabilet.ro și entertix.ro. 
Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara. 
Parteneri privați și instituționali ai evenimentului: Continental, Flex, Honeywell, Accenture, Fundația Eta2U, PwC 
România, Bluematrix, Forvia Hella, Lasting, Newpharma Development, Nokia, Profi, Stas Computer, Atos, UniCredit 
Bank, Webasto, Yazaki, Hotel Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș. 
 

8. Tech Talks, cea mai importantă conferință despre tehnologie din regiune, la Timișoara 
 

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în 1 septembrie Tech Talks – Life around Tech, cea mai importantă 
conferință de tehnologie din regiune care aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți 
internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 
Conferința va avea loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-
3. În cadrul întâlnirii veți putea interacționa cu invitații și veți avea acces la proiecte și produse inovative. 
Subiectele prezentate se vor axa pe experiența speakerilor și sunt structurate în 4 paneluri, după cum urmează: 
• Panel I: 10:00 – 11:20 
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„Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” – Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles 
CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 
• Panel II: 11:35 – 12:55  
„Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” – Speakers: Sebastian BURDUJA, 
Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
• Panel III: 14:25 – 15:25 
„Educația în noua paradigmă digitală” – Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 
• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” – Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 
„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, 
pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că 
puterea inovării este în mâinile celor care caută soluții și a celor care construiesc”, transmite Florin Drăgan, rectorul 
Universității Politehnica Timișoara. 

 

9. Conferința Tech Talks, din cadrul Flight Festival, va avea loc în prima zi de toamnă  

 

 
A devenit deja o tradiție ca Festivalul Flight să nu însemne doar muzică, ci să aibă și o componentă despre tehnologie. La 
fel de tradiționala conferință Tech Talks va avea loc anul acesta chiar în pre-ziua evenimentului, 1 septembrie. 
Conferința despre tehnologie este organizată de Universitatea Politehnică din Timișoara și este cea mai importantă de profil 
din regiune. Participă antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali în tehnologie, plus personalități 
importante din viața publică. Temele de discuție se concentrează în jurul tehnologiei și inovării, iar participanțiii sunt 
îndemnați la reflecție și imaginație. Evenimentul facilitează accesul la cele mai inovative proiecte și produse, astfel că este 
o oportunitate de întâlnire cu potențiali viitori colaboratori, parteneri de afaceri sau angajatori. 
Evenimentul are loc sub egida „Life around Tech”. Pentru că am scapat de restricțiile impuse timp de doi de pandemie, 
firește, conferința va avea loc în format fizic. ”Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei 
conferințe, alături de Flight Festival, pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a 
readuce aminte publicului că puterea inovării este în mâinile celor care caută soluții și a celor care construiesc”, spune 
rectorul UPT, Florin Drăgan. 
Evenimentul are loc la 1 septembrie, la Timișoara Convention Center, Sala Experience. iată programul și speakerii: 
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• Panel I: 10:00 – 11:20 
”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian Notz, Sergiu Ardelean, Juan Carles Cambrils Camarena, Mihai Brana 

• Panel II: 11:35 – 12:55 
”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian Burduja, Christian Raineri, Ionuț Stanimir, Marcel Mihai Sămânță 

• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif Memet, Sevda Memet, Eugen Ciurtin 

• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei Balazs, Tudor Nicosevici, Ovidiu Toma 
 
 

10. Tech Talks – Life around Tech. Despre tehnologia noastră cea de toate zilele  
 

 
Universitatea Politehnica organizează, la 1 septembrie, Tech Talks – Life around Tech. Este vorba despre cea mai importantă 
conferință de tehnologie din regiune, care aduce împreună specialiști în tehnologie și personalități remarcabile din viața 
publică. 
 
Conferința Life around Tech este integrată în Festivalul Flight și, spun organizatorii, „îndeamnă participanții la reflecție și 
imaginație”. Evenimentul are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center (str. Mărășești), în sala Experience. 
 
Vor fi patru secțiuni diferite, după cum urmează: 
 
Panel I, orele 10 – 11,20 
„Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Vorbitori: Adrian Notz, Sergiu Ardelean, Juan Carles Cambrils Camarena, Mihai Brana 
Panel II, orele 11,35 – 12,55 
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„Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Vorbitori: Sebastian Burduja, Christian Raineri, Ionuț Stanimir, Marcel Mihai Sămânță 
Panel III, orele 14,25 – 15,25 
„Educația în noua paradigmă digitală” 
Vorbitori: Elif Memet, Sevda Memet, Eugen Ciurtin 
Panel IV, orele 15,40 – 16,40 
„Future of Mobility” 
Vorbitori: Bogdan Andrei Balasz, Tudor Nicosevici, Ovidiu Toma 
„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea conferinței Tech Talks, alături de Flight Festival, pentru 
a aduce pe scenă speakeri valoroși, dar și pentru a readuce aminte publicului că puterea inovării este în mâinile celo care 
caută soluții și a celor care construiesc”, spune spune conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul UPT.  
 
 
 

11. Universitatea Politehnica Timișoara și Flight Festival organizează Tech Talks – Life around 
Tech 2022  

 
 
 
Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea mai 
importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți 
internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 
Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul FLIGHT 
Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în viața noastră 
de zi cu zi. 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 
Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative proiecte și 
produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii colaboratori, parteneri 
de afaceri sau angajatori. 
Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în 4 
paneluri, după cum urmează: 
• Panel I: 10:00 – 11:20 
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”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian Notz, Sergiu Ardelean, Juan Carles Cambrils Camarena, Mihai Brana 
• Panel II: 11:35 – 12:55 
”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian Raineri, Ionuț Stanimir, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif MEMET, Sevda Memet, Eugen Ciurtin 
• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei Balazs, Tudor Nicosevici, Ovidiu Toma 
Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit antreprenorial 
și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea Politehnica Timișoara le 
demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se întâlnească, să se inspire și să acționeze 
pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 
 

12. Universitatea Politehnica Timisoara si Flight Festival organizeaza Tech Talks – Life around 
Tech 2022, cea mai importanta conferinta detehnologie din zona de Vest  

 

TIMISOARA. Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, 
cea mai importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și 
experți internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 
Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul 
FLIGHT Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în 
viața noastră de zi cu zi. 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 
Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative proiecte și 
produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii colaboratori, 
parteneri de afaceri sau angajatori. 
Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în 4 
paneluri, după cum urmează: 
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• Panel I: 10:00 – 11:20 
”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 
• Panel II: 11:35 – 12:55 
”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 
• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 
Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit 
antreprenorial și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea 
Politehnica Timișoara le demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se întâlnească, să 
se inspire și să acționeze pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 
„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, pentru a 
aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că puterea inovării 
este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc” – spune conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN, rectorul 
Universității Politehnica Timișoara. 
Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici: 
• https://flight-festival.com/tech-talks/ 
• https://www.facebook.com/UPTimisoara 
Ultimele 100 de bilete, lansate în număr limitat, sunt disponibile pentru o săptămână pe 
platformele iabilet.ro (https://bit.ly/TechTalksiabilet) și entertix.ro(https://bit.ly/TechTalksentertix). 
Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara. 
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13. UPT și Flight Festival organizează Tech Talks – Life around Tech 2022, cea mai importantă 
conferință de tehnologie din zona de Vest  

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea 
mai importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și 
experți internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. 

Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul 
FLIGHT Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente 
în viața noastră de zi cu zi. 

Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 

Tech Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative 
proiecte și produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii 
colaboratori, parteneri de afaceri sau angajatori. 

Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt structurate în 4 
paneluri, după cum urmează: 

• Panel I: 10:00 – 11:20 
”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” 
Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA 

• Panel II: 11:35 – 12:55 
”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” 
Speakers: Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 
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• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” 
Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN 

• Panel IV: 15:40 – 16:40 
”Future of Mobility” 
Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA 

Tech Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit 
antreprenorial și inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea 
Politehnica Timișoara le demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se 
întâlnească, să se inspire și să acționeze pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. 

„Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, 
pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și pentru a readuce aminte publicului că 
puterea inovării este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc” – spune conf.univ.dr.ing. Florin 
Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara. 

Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici: 
• https://flight-festival.com/tech-talks/ 
• https://www.facebook.com/UPTimisoara 

Ultimele 100 de bilete, lansate în număr limitat, sunt disponibile pentru o săptămână pe 
platformele iabilet.ro (https://bit.ly/TechTalksiabilet) și entertix.ro (https://bit.ly/TechTalksentertix). 

Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara. 
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14. Universitatea Politehnica Timișoara organizează Tech Talks – Life around Tech 2022, în cadrul 
Flight Festival  

 

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea mai 
importantă conferință de tehnologie din regiune și care, aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți 
internaționali în tehnologie, dar și personalități remarcabile din viața publică. Desfășurat sub egida „Life around Tech”, 
evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul FLIGHT Festival și îndeamnă participanții la 
reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în viața noastră de zi cu zi.  

Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. Tech 
Talks oferă o experiență nouă prin conținut și networking de calitate, precum și acces la cele mai inovative proiecte și 
produse, facilitând astfel o serie de oportunități valoroase prin care participanții își pot întâlni viitorii colaboratori, 
parteneri de afaceri sau angajatori. Subiectele prezentate se vor axa pe experiența dovedită a speakerilor și sunt 
structurate în 4 paneluri, după cum urmează: 

 • Panel I: 10:00 – 11:20 ”Noua experiență digitală în orașe inteligente și în artă” Speakers: Adrian NOTZ, Sergiu 
ARDELEAN, Juan Carles CAMBRILS CAMARENA, Mihai BRANA  

• Panel II: 11:35 – 12:55 ”Inteligența artificială, interfața om-computer și scenarii ale viitorului digital” Speakers: 
Sebastian BURDUJA, Christian RAINERI, Ionuț STANIMIR, Marcel Mihai SĂMÂNȚĂ 

• Panel III: 14:25 – 15:25 
”Educația în noua paradigmă digitală” Speakers: Elif MEMET, Sevda MEMET, Eugen CIURTIN  

• Panel IV: 15:40 – 16:40 ”Future of Mobility” Speakers: Bogdan Andrei BALAZS, Tudor NICOSEVICI, Ovidiu TOMA Tech 
Talks este mai mult decât o conferință — este o oportunitate de creștere pentru profesioniștii cu spirit antreprenorial și 
inovativ, dar și un spațiu propice de învățare pentru tineri. Prin inițiativele pe care Universitatea Politehnica Timișoara le 
demarează an de an, creează contextul necesar pentru ca acești profesioniști să se întâlnească, să se inspire și să acționeze 
pentru dezvoltarea ideilor care pot schimba lumea. „Ne bucurăm că anul acesta suntem actorul principal în organizarea 
acestei conferințe, alături de FLIGHT Festival, pentru a aduce pe scenă speakeri valoroși din țară și din străinătate, dar și 
pentru a readuce aminte publicului că puterea inovării este în mâinile celo care caută soluții și a celor care construiesc” – 
spune conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN, rectorul Universității Politehnica Timișoara.  



   
 

dci@upt.ro 17 

Detaliile complete despre conferință și speakeri sunt disponibile aici: • https://flight-festival.com/tech-talks/ • 
https://www.facebook.com/UPTimisoara Ultimele 100 de bilete, lansate în număr limitat, sunt disponibile pentru o 
săptămână pe platformele iabilet.ro (https://bit.ly/TechTalksiabilet) și entertix.ro (https://bit.ly/TechTalksentertix). 
Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara.  

Parteneri privați și instituționali ai evenimentului: Continental, Flex, Honeywell, Accenture, Fundația Eta2U, PwC 
România, Bluematrix, Forvia Hella, Lasting, Newpharma Development, Nokia, Profi, Stas Computer, Atos, UniCredit Bank, 
Webasto, Yazaki, Hotel Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș. 

15. UPT organizează Tech Talks – Life around Tech – cea mai importantă conferință de tehnologie din 

regiune 

 

Universitatea Politehnica Timișoara organizează, în data de 1 septembrie 2022, Tech Talks – Life around Tech, cea mai 

importantă conferință de tehnologie din regiune.  

Manifestarea aduce împreună antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali în tehnologie, dar și personalități 

remarcabile din viața publică. 

Desfășurat sub egida „Life around Tech”, evenimentul este parte integrantă a componentei de tehnologie din cadrul FLIGHT 
Festival și îndeamnă participanții la reflecție și imaginație, adresând puterea tehnologiei și inovării prezente în viața 
noastră de zi cu zi 
Conferința are loc în format fizic, la Timișoara Convention Center, sala Experience, de pe strada Mărășești, nr. 1-3. 
 
 


