




• Organizarea, împreuna cu Biblioteca UPT, a aniversării dedicate Doamnei

prof. emerit dr.ing. Coleta De Sabata, evidenţiată pentru activitatea sa în

domeniul educațional și științific, dar și în domeniul cultural, domeniile în

care Doamna, fostă Rector al Politehnicii, s-a afirmat la cel mai înalt nivel.

Cu ocazia aniversării, a fost organizată și o expoziție cu publicaţiile distinsei

Profesoare, atât a celor științifice, cât și a celor beletristice, respectiv cu o

parte dintre diplomele cu care a fost răsplătită, de-a lungul carierei.



• Organizarea conferinței „Centrul
Reformat Timișoara - O provocare
inginerească”, susținută de Nagy-György
Tamás, profesor la Facultatea de
Construcţii a UPT. Evenimentul a avut
loc miercuri, 4 martie 2020, ora 17.00, în
Amfiteatrul M1 al Facultăţii de
Construcţii, cu medierea d-lui prof.dr.arh.
Ion Andreescu, decanul Facultăţii de
Arhitectură. Profesorul Nagy-György a
prezentat principalele provocări, din
punct de vedere ingineresc, întâmpinate
în realizarea Centrului, atât la proiectare,
cât şi la execuţie. Începând de la
dificultatea de a continua la standardele
tehnice actuale o construcție începută cu
20 de ani în urmă, până la detalii, aparent
minore, cum ar fi rezistența la vânt a
turnurilor clădirii sau soluţia găsită pentru
susținerea candelabrului principal. Toate
au reprezentat încercări deosebite pentru
colectivul compus, în majoritate, din
cadrele didactice din UPT



- Susținerea și strângerea
ajutoarelor pentru spitalele
timișorene, în timpul carantinei din
martie-aprilie, din cauza situației
pandemice.



• Susţinerea financiară şi logistică a evenimentului „Zilele Carierei”,
organizat de CCOC, în martie 2020 și octombrie 2020, pentru studenţii
Universităţii Politehnica Timişoara.



Colaborarea în organizarea aniversării Zilei
Bulgariei împreună cu Uniunea Bulgarilor din
Banat şi a Consulatului Bulgariei de la
Timişoara. Desfăşurată la Sediul UB-B, cu
participarea a numeroşi bulgari bănăţeni şi a mai
multor reprezentanţi ai principalelor instituţii din
cadrul autorităţii locale, municipale şi judeţene,
dar și a altor reprezentanţi ai minorităţilor din
Banat. Din partea Fundaţiei Politehnica, au
participat d-nii profesori Nicolae Vaszilcsin şi
Ivan Bogdanov, ambii aparţinând şi minorităţii
bulgare bănăţene. Dl. prof. Ivan Bogdanov,
preşedintele Fundaţiei Politehnica, a prezentat
„Aspecte din istoria bulgarilor din Banat”.

Conţinutul expunerii a fost publicat, în limba
engleză, în revista de studii interdisciplinare
„EUROREGIONALIA” Editată de Muzeul de
Artă Timişoara şi Centrul de Studii Avansate în
istorie a Universităţii de Vest din Timişoara.
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