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Comitetul Director
al Universității Politehnica Timișoara

Comitetul Director este un organism consultativ, autonom și independent al Universității Politehnica 
Timișoara, functionând conform prevederilor Cartei UPT. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea UPT 
prin consilierea conducerii universității în definirea strategiei pentru educație, strategiei investiționale, 
strategiei pentru activitățile antreprenoriale, dar și a strategiilor pentru cercetare și dezvoltare instituțion-
ală. Comitetul își propune, de asemenea, să fie un promotor activ al imaginii universității în exterior.

Comitetul Director își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elabo-
rat de el însuși, aprobat de Rector.

Comitetul Director este constituit din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional 
(antreprenori, directori de companii, reprezentanți ai mediului economic și educațional), desemnate de 
Rector.

Dan Bedros
Președinte

Christian von Albrichsfeld 
Vicepreședinte

-
Secretar General
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Comisiile de specialitate
În cadrul Comitetului Director sunt constituite comisii de specialitate care își propun să contribuie la 
soluționarea unor aspecte specifice. Comisiile de specialitate și atribuțiile acestora sunt:

Comisia de strategie şi cooperare internaţională:
• implementarea unui sistem de indicatori-cheie de succes;
• optimizarea administrării organizatorice a diverselor structuri din UPT.

Președinte: Christian von Albrichsfeld
Membri: Dan Bedros, Horaţiu Moldovan, Gelu Murariu, Ioan Silviu Doboși, Gelu Mateescu, Sever Scridon

Comisia de dezvoltare didactică şi cercetare:
• creşterea calității învățământului din UPT;
• optimizarea structurii şi conținutului programelor de învățământ din UPT;
• analizarea tendințelor şi nevoilor mediului de afaceri la nivel regional şi global.

Președinte: Mihai Muţiu
Membri: Ilie Vlaicu, Peter Hochmuth, Christian von Albrichsfeld, Gelu Murariu, Sever Scridon 

Comisia de dezvoltare administrativă:
• definirea şi implementarea unei strategii de creştere a veniturilor UPT;
• definirea şi implementarea unei strategii de utilizare coerentă a bunurilor patrimoniale ale UPT şi de 

dezvoltarea acestora.

Președinte: 
Membri: Ioan Silviu Doboși, Gheorghe Cocian, Sorin Maxim.

Comisia de promovare:
• promovarea universității, mai ales în rândul tinerilor de liceu, în vederea creşterii numărului de can-

didați;
• promovarea generală a universității.

Președinte: Zeno Blajovan
Membri: Romulus Lucaciu, Mihai Muţiu, Florin Ciocan,  Gelu Mateescu3



A absolvit Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania, în anul 1992 şi este 
doctor în robotică şi inteligenţă artificială la aceeaşi universitate din anul 1997. 

Lucrează în cercetare încă din anul 1997, în cadrul companiei Continental din 
Frankfurt, ocupând funcții de conducere pe proiecte tehnice.

În prezent este director general Continental Automotive România, companie 
care se numără printre cei mai importanţi furnizori pentru industria auto la 
nivel mondial.

Din 2009 reprezintă concernul Continental în România, fiind și director cerce-
tare şi dezvoltare pentru România, coordonând, la nivel național, activitățile 
Continental în România - în locațiile Timişoara, Sibiu, Braşov, Nădab, Carei și 
Iaşi. 

În anul 2012 a primit titlul de Profesor Onorific al Universităţii Politehnica 
Timişoara.

Este vicepreședinte al Clubului Economic German Banat din Timișoara. 

În 2018 a primit titlul de CEO of the Year, acordat de Automotive Today și The 
Diplomat.

Este preocupat permanent de colaborarea mediului economic cu instituţiile de 
învăţământ, colaborare care are atât o importantă componentă ştiinţifică, ma-
terializată în proiectare - cercetare, cât şi una instituţională, pentru perfecţion-
area sistemului de educaţie academic şi adaptarea sa la standardele europene.

Preocuparea sa pentru educație s-a extins și în mediul liceal, fiind unul din 
inițiatorii reintroducerii școlii profesionale în România, proiect în care Conti-
nental este partener la clasele pilot din Timișoara, Carei, Brașov și Sibiu.

De-a lungul timpului, a avut un rol deosebit în relaţia universitate - industrie, 
având importante contribuţii în dotarea laboratoarelor din UPT şi în facilitarea 
efectuării stagiilor de practică şi internship pentru studenţi, dorind, astfel, ca 
prin îmbunătățirea curriculei să crească potențialul practic al absolvenților

Dr. Christian von Albrichsfeld
Director General Continental Automotive România
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În 1967 a absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de

Electrotehnică, specializarea Calculatoare.

Activitatea profesională o începe în calitate de cercetător științific la Institutul 
pentru Tehnică de Calcul Timișoara, unde activează, pe diverse funcții, până în 
anul 1990.

În 1992, devine director general al Alcatel România, iar din 2007 este 
vicepreședinte al Alcatel-Lucent pentru Europa de Sud-Est.

Din 2009, primește titlul de Consul Onorific al Franței la Timișoara.

• Deține titlul Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea Politehnica 
Timișoara.

• Deține Medalia Franceză Legiunea de Onoare, în Grad de Cavaler, titlul 
onorific 

• Deține Ordinul Național Steaua României, în Grad de Cavaler, titlul onorific.

• Este președinte de Onoare al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură  
Franceze în România.

• Este președinte al Consiliului Strategic THALES ROMANIA.

• Este președinte al Consiliului Consultativ al Primăriei Timișoara.

• Este membru al Consiliului de Administrație al Dacia-Renault.

• Este președinte al Centrului de Afaceri Franco-Român la Timișoara.

• Este președinte al European Business Club (EBC) la Timișoara.

A fost coordonatorul programului pentru introducerea serviciilor de telefonie 
fixă la Romtelecom, prin instalarea echipamentului 47 E10, pentru 1.800.000 
utilizatori, cât și instalarea a 5.000 km fibră optică terestră la Romtelecom.

A coordonat și supervizat introducerea tehnologiei mobile GSM pentru Orange 
România, cât și instalarea a 7 echipamente NSS, 3500 BTS sites - 4.000 km fibră 
optică terestră, proiect finalizat la cheie, pentru Orange.

Dan Bedros
Președinte al Consiliului Strategic Thales România
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A absolvit Facultatea de Științe ale Naturii, Secția Matematică, din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara, în anul 1983.

În anul 1999 obține certificatul ca formator național pentru inspectorii 
școlari, acordat de Ministerul Educației Naționale, proiectul de reformă a 
învățământului preuniversitar - componenta management și finanțare, 
Departamentul de operațiuni internaționale CFBT - CFBT Education Service.

Din anul 1998 este inspector școlar de specialitate, disciplina matematică, 
în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, responsabil cu realizarea de 
inspecții școlare de specialitate, tematice, generale, frontale, de evaluarea 
activității directorilor unităților școlare din sector și de coordonarea și instruirea 
echipei de metodiști ai I.S.J. Timiș, la specialitatea matematică.

De-a lungul timpului, a fost membru în comisii județene de capacitate, 
bacalaureat, admitere, titularizare, teste naționale, comisii de contestații, 
inspecții școlare, cursuri de formare.

În perioada 2001-2012 a fost membru al Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Din 2007, este membru în Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș.

Deține calitatea de vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din 
România - Filiala Timiș.

Este inițiatorul și coordonatorul colectivului de cadre didactice care a elaborat 
auxiliarele didactice  Matematica Împreună. 

Este unul dintre inițiatorii Concursului Interjudețean de Matematică ETC-TM, 
concurs ce a debutat în anul 2011 și care se desfășoară în cadrul parteneriatului 
încheiat între Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații și Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Zeno Blajovan
Inspector școlar de specialitate - matematică, Inspectoratul Școlar Județean Timiș
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A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității 
Politehnica Timișoara în anul 2001.

A urmat cursuri de masterat în Electronică și Telecomunicații la Universitatea 
Politehnica Timișoara.

În perioada 1998 – 2001 a fost președintele Ligii studenților din Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, membru al Senatului Universității Politehnica 
Timișoara și al Consiliului Facultății.

Este angajat Nokia din 2001, deținând, de-a lungul timpului, mai multe funcții: 
tester, team leader, development project manager.

Din 2010 este Ecosystem Manager coordonând relația cu mediul academic 
iar din 2018 este Innovation Manager coordonând activitatea Nokia România 
Garage.

În ultimii ani a coordonat parteneriate cu Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și cu Facultatea de Automatică 
și Calculatoare prin dotarea laboratoarelor de profil cu echipamente de 
telecomunicații, servere și calculatoare, precum și proiecte de cercetare și 
de diplomă, conferințe și concursuri, practică de vară, cursuri, seminarii și 
laboratoare de specialitate pentru studenți.

Are un rol activ în coordonarea diverselor programe sociale, prin sprijinirea 
constantă a unor familii cu venituri reduse și mai mulți copii, cât și prin 
sprijinirea copiilor de la Centrul de Primire în Regim de Urgență Timișoara și 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Dumitru Ciumăgeanu.

Florin Ciocan
Manager Ecosistem & Inovație Nokia România
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A urmat cursurile Universității Politehnica Timișoara,  Facultatea de Automatică 
și Calculatoare, și, respectiv ale École Centrale Paris, obtinând o diplomă de MsC 
în Inginerie Industrială și Management de Programe Internaționale în 2003. 

După 10 ani de carieră în domeniul consultanței în strategie, în perioada 2012-
2021 a ocupat funcția de Director executiv și ulterior Director general al ELBA 
S.A. din Timișoara; în această perioadă societatea și-a triplat cifra de afaceri, 
a integrat tehnologia LED de ultimă generație în produsele sale, devenind un 
actor inconturnabil pe piața europeană de profil. 

Începand cu Septembrie 2021, Bogdan ocupă funcția Vice-președinte al 
grupului Varroc Lighting Systems, conducând activitățiile din România, Italia, 
Turcia și Vietnam ale societății.

Este membru fondator al centrului de formare Profimat din Timișoara și 
membru în Consiliul Director al Asociației Constructorilor de Automobile din 
România. 

Bogdan intervine periodic în workshop-uri și programe de training în cadrul 
Universității Politehnica Timișoara, Universității de Vest din Timișoara și în alte 
instituții de învățământ de peste hotare. 

Bogdan Cocian 
Vice-președinte al grupului Varroc Lighting Systems 
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Absolvent în anul 1988 al Facultății de Instalații pentru Construcții din cadrul 
Institutului Politehnic Traian Vuia, actualmente Universitatea Politehnica 
Timișoara și doctor în inginerie civilă al Universității Politehnica Timișoara în 
anul 2007.

În anul 1994, a înființat SC Dosetimpex SRL, astăzi unul dintre principalii 
concurenți de pe piața instalațiilor în construcții din România.

Ioan Silviu Doboși
Director general Dosetimpex Timișoara

Îin 1993, este profesor asociat la Facultatea de Arhitectură a Universității 
Politehnica Timișoara.

Are sau a avut următoarele responsabilități profesionale:
• din 1993 - Membru al AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații din România.
• 2007-2016 - Vicepreședinte al AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații din 

România.
• 2016-2020 - Prim-vicepreședinte al AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații 

din România.
• 2020-2024 - Președinte al AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații din 

România.
• 2007-2016 - Vicepreședinte al REHVA - Federația Asociațiilor Europene de 

Încălzire, Ventilare și Aer condiționat.
• Ambasador REHVA 
• din 2004 - Membru al ASHRAE - Societății Americane de Ingineri de Încălzire, 

Frigorifică și Aer condiționat, Inc.
• Secretar al ASHRAE -pentru regiunea Dunărea
• 2020-2023 - Membru în Consiliul reprezentativ al ASHRAE Pentru Regiunea 

XIV Europa
• Ambasador ASHRAE
• Membru al AICVF - Association des Ingenieurs en Climatique, Ventillation et 

Froid, Franța. 

Are expertiză vastă în domeniile ingineriei instalațiilor, performanței energetice 
a clădirilor, durabilității clădirilor, utilizării energiei solare și a obținerii 
economiei de energie în clădiri.
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Este absolvent de științe politice și administrative al Universității din Konstanz, 
Germania (2004-2008), iar lucrarea de licență a fost despre politicile sociale 
din România, fiind inspirat de perioada petrecută în România (2003-2004) 
când  a făcut un an de voluntariat la Federația Caritas, la o casă de copii din 
cartierul timișorean Freidorf. 

În perioada 2006-2007 a derulat un program internațional la Institutul de 
Studii Politice (Sciences Po) din Paris, Franța (2006-2007). În perioada 2008-
2009 a realizat un Masterat în Studii de Post-Conflict la Departamentul de 
Științe Politice, al Universității din York (Anglia). Lucrarea de masterat s-a axat 
pe capacitatea administrației publice în țări ieșite din război.

În anul 2009 a devenit consilier în cadrul Agenției Germane pentru Cooperare 
Internațională (GIZ). Viața profesională i-a permis să contribuie la multe 
eforturi deosebite: a dezvoltat proceduri de management mai bune în cadrul 
Ministerului Sănătății și al Protecției Sociale din Liberia, a participat la două 
misiuni de planificare a intervenției umanitare ale Guvernului german care au 
avut loc după cutremurul devastator din Haiti în 2010, a asistat la negocieri de 
pace între mai multe țări africane și a coordonat munca unei comisii strategice 
a Băncii Africane de Dezvoltare condusă de fostul Secretar General al ONU, Kofi 
Annan și fostul Director Executiv FMI/fostul Președinte german Horst Köhler.

În perioada 2016-2019, a fost șeful de cabinet al fostului Președinte Köhler, rol 
în care a fost responsabil pentru planificarea strategică a activităților fostului 
președinte, conducerea echipei sale, comunicare politică și colaborarea cu 
diverse instituții naționale și internaționale.

După 10 ani dedicați cooperării internaționale, diplomației și administrației 
publice, Dominic vrea să pună în practică pasiunea pentru politici publice într-
un context concret și local în locul care i-a devenit acasă: Timişoara, din poziția 
de  primar al Municipiului Timișoară, poziție dobândită în anul 2020. 

Dominic-Samuel Fritz
Primar al Municipiului Timișoara 
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Este economist, absolvent al Universității Ludwig-Maximilian din München.

În România s-a stabilit în anul 2001, având poziția de administrator/manager 
financiar al fabricii CONTINENTAL AG. 

Din 2005 este consultant pentru firme din Europa de Vest și autohtone, din 
diverse domenii. Proiectele includ investiții noi, restructurări, intrarea firmelor 

Peter Hochmuth
Președinte Clubul Economic German Banat

străine pe piața din România dar și a celor locale pe piețele din Europa de Vest.

Din 2004 conduce Clubul Economic German din Banat (DWC-Banat), din care 
fac parte peste 160 de firme din țările de limbă germană, dar și firme din Banat. 

DWC e o forță de networking pentru membri, dar se ocupă și cu proiecte 
importante cum ar fi constituirea “Școlii Profesionale după Model German”. 
DWC-Banat este implicat și în proiecte culturale și civice regionale și naționale, 
contribuind la dezvoltarea Banatului.

În acești 20 ani petrecuți în România, Peter Hochmuth a fost membru fondator 
al Camerei de Comerț Germano-Române și a condus Cercul de Lucru „Industria“ 
în cadrul Consiliului Ministerial Germano-Român.
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A absolvit Facultatea e Filologie a Universității de Vest din Timişoara (promoția 
1979), doctor în arte vizuale (din anul 2006), membru al U.A.P. (2017), cu studii 
de formare europeană în domeniul managementului cultural (Bruxelles, 2001-
2002).  Cercetător științific la Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” al 
Academiei Române, Filiala Timişoara (1990-2015). 

Membră fondatoare, director executiv (2000-2010) și președintă a Fundației 
Interart TRIADE, Timişoara (2010-2021). Co-fondatoare a Fundației Art 
Encounters (din 2015), co-organizatoare a Bienalei de artă contemporană Art 
Encounters.

Deține o experiență relevantă în managementul cultural: Parcul Triade de 
sculptură în spaţiul public, recuperarea mișcării timișorene de avangardă 
(Grupul 1.1.1, Grupul Sigma), restituirea valorilor perioadei 60-89, printr-
un program editorial ce numără peste 200 de albume și cărţi de artă.  
Organizatoare a peste 200 de expoziţii - fie în spațiul expozițional propriu, 
fie în parteneriat cu principalele muzee de artă din țară (Timișoara, Cluj, 
Craiova, Oradea, Palatele Brâncovenești Mogoșoaia), sau instituții similare 
din străinătate (Centrul Cultural Rueil Malmaison / Franța, Ministerul Culturii 
Baden-Würtenberg / Germania, Centrul Babel Utrecht / Olanda, Galeria Diehl 
Berlin / Germania, Muzeul de Artă Contemporană Varșovia, Muzeul MUMOK 
Viena, Festivalul Danube Dialogue etc. Susținătoare a programului Juventus 
de promovare a artei emergente. Rol activ în prezentarea artei româneşti în 
străinătate. Coorganizatoare a Bienalei Art Encounters (2015, 2017, 2019, 
2021). 

Premii și titluri onorifice primite: Cavaler al Ordinului cultural al Preşedinţiei 
României, 2002; Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Culturii 2004; 
Diplomă de excelenţă şi medalie din partea Facultăţii de Arte 2004; Medalie din 
partea Primăriei Timişoara pentru promovarea imaginii Timişoarei prin cultură 
2006; Medalia oraşului Rueil Malmaison/Franţa, pentru merite excepţionale 
în propagarea culturii 2013; Premiul AFCN pentru antreprenoriat cultural și 
editare de carte 2016.

Sorina Jecza Ianovici
Președintă a Fundației Interart Triade
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A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității 
Politehnica Timișoara în anul 1987.

Cariera profesională a început-o în cadrul IIRUC - Întreprinderea de Întreținere 
și Reparație a Utilajelor de Calcul (singura întreprindere specializată în 
asistența tehnică IT în România), în funcția de inginer specializat în sisteme 
de calcul mari.

Romulus Lucaciu
Manager General ETA2U

În anul 1990 pune bazele unei întreprinderi mici, specializată în asistență 
tehnică la noile echipamente care începeau să pătrundă în România: 
calculatoarele personale.

În anul 1992 înființează ETA2U Computer, în prezent cea mai importantă 
companie din grup, integrator IT, cu o cifră de afaceri de 60 milioane EURO și 
peste 250 angajați.

În anul 1998 înființează compania ETA Automatizări Industriale, specializată în 
proiectare, integrare sisteme SCADA și soluții de fleet management, companie 
care derulează, la această oră, afaceri în afara țării: Italia, Turcia, Georgia.

În 2003 preia, prin licitație, vechiul Centru Teritorial de Calcul Timișoara, 
INFOTIM SA, urmând să înglobeze în grup activitățile de training IT și dezvoltare 
software. Prin această preluare, INFOTIM ajunge cel mai important centru de 
training, din afara capitalei, Microsoft, Oracle, CISCO etc.

În anul 2005 înființează o companie specializată în servicii și soluții IT 
profesionale

ITPS care oferă servicii profesionale și soluții IT pentru întreprinderi bazate pe  
tehnologiile Microsoft, Solaris, Vmware, Novell, Linux, Unix, folosind platforme 
IBM, HP, DELL, Oracle.

La această oră, grupul de firme ETA2U, ETA AI, INFOTIM, ITPS derulează afaceri 
consolidate de 70 milioane EURO.
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Este absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie 
și Psihologie (promoția 2005). În perioada 2002 – 2003 a făcut parte din 
programul de schimb cultural România – SUA. 

În 2001 își începe activitatea profesională ca și profesor. În 2003 a devenit 
Consilier de carieră la MS Wranghel, unde a avut prima întânire cu domeniul 
de Resurse Umane (recrutare și selecție, training, etc.)

Din 2006 face parte din familia ZIR ocupând mai întâi funcția de Manager 
de Resurse Umane, apoi Director de Resurse Umane, iar mai apoi, din anul 
2019 este Delegat Permanent al Administratorului Unic al companiei. 
Acestă împuternicire îi conferă drepturi decizionale împreună cu Consiliul 
de Conducere al fiecărei societăți din cadrul Zoppas Group România (Zoppas 
Industries România, Zoppas Industries Serbia, SIPA Engineering România, 
Banatex, Fimotex).

În decursul anilor a participat la numeroase cursuri de perfecționare, 
îmbunătățire și rafinare a calităților care îl recomandă. 

Proiectele de anvergură în care a fost implicat sunt: 

• înființarea filialei ZIS din Kikinda, ajunsă în  prezent la 700 de angajați, 
9.000 m², 6 mil pcs/an;

• dezvolarea și implementarea sistemului de Resurse Umane din cadrul 
Zoppas Industries China (procedure, documentație, manuale, tehnici de 
analiză, etc.)

Premii și titluri onorifice primite: în 2007 și 2008 în cadrul “Top 100 cele mai 
bune companii din România pentru care să lucrezi” a primit locul 97, respectiv 
54, iar in 2016 și 2017  a fost distins cu premiul pentru excelență în Resurse 
Umane pentru dezvoltarea unui sistem integrat de compensații și beneficii 
care contribuie la sucessul companiei și satisfacția angajaților săi.

Prezent și în mediul cultural a făcut parte din teatrul studentesc Thespis (1997 
– 2001) participând activ la evenimente naționale și internaționale. Mai 
mult, este co-inițiatorul proiectului de anvergură “România Virtuala”, proiect 
dezvoltat în colaborare cu Profesorul Radu Sebescu din Maricopa County 
Community Colleges District - USA.

Mihai Mareș 
Director Resurse Umane, Zoppas Industries România și Serbia
Delegat Permanent al Administratorului Unic, Zoppas Industries România
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Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, 
Specializarea Echipamente și Tehnologii Neconvenționale, promoția 1995. În 
anul 1996 obține titlul de master în domeniul Tehnologii prelucrare cu laser, în 
cadrul aceleiași facultăți.

În anul 1995 se angajează la UMT Timișoara ca inginer producție, în anul 1996 
se angajează ca șef compartiment mecanic la Satimpex Timișoara, iar în anul 
1997 devine director marketing în cadrul aceeași companii.

În anul 1999 devine direcor executiv la A&D Profial Timișoara, iar din 2006 
conduce Leman Industrie Timișoara din poziția de Director General.

În 2013 a început implementarea Sistemului de Management Kaizen, al 
îmbunătățirii continue a performanței, în cadrul companiei Leman Industrie 
Timișoara, determinând o creştere a productivității cu 25-30% şi reducerea 
stocurilor în curs de producție cu 30-50%.

Tot în anul 2013 a înființat Profimatt – asociație de orientare și formare 
profesională, la care au aderat încă șapte companii străine prezente în 
Timișoara în vederea adaptării forței de muncă din România la actualele 
cerințe ale pieței din domeniul industrial.

În perioada 2014-2021 a fost director al Grupului Leman Industrie, a realizat 
strategia grupului și a coordonat activitățile de vânzări, R&D și Achiziții la nivel 
de grup, ce totalizează 7 fabrici situate în 6 țări.

Gelu Mateescu
Antreprenor
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Dublu licențiat, a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea 
de Științe Economice – ambele la Universitatea de Vest Timișoara.

Şi-a început cariera în 1996 ca analist de software în cadrul Direcției de Muncă 
și Protecție Socială Caraș – Severin.

În anul 1997 devine consultant pentru Agenția de Dezvoltare Economică 
din Caraș – Severin, făcând parte din echipa care a elaborat Conceptul de 
Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, România.

În anul 1999 se angajează în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Vest în 
funcția de inspector de specialitate.

Începând cu octombrie 2000, devine șef al Departamentului pentru programe 
și monitorizare în cadrul agenției.

Din 2010 este director general al Agenției de Dezvoltare Regională Vest - ADR 
Vest. Experiența îndelungată în dezvoltarea regională și locală au contribuit 
la evoluția constantă a organizației și a regiunii de Vest, agenția ajungând în 
prezent la un număr de aproximativ 100 de angajați.

Pe lângă funcția de director general al ADR Vest, Sorin Maxim coordonează 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara – România – 
Serbia în calitate de președinte, participând la construcția instituțională a 
acestei organizații unde ADR Vest este fondator.

În 2015 a fost numit în funcția de preşedinte al Asociației ADR din România 
– ROREG, având ca obiectiv armonizarea modului de lucru al ADR-urilor din 
România şi pregătirea accesării fondurilor disponibile de la Uniunea Europeană 
pentru noua perioadă de finanțare 2014-2020.

În perioada ianuarie-mai 2016 a fost secretar de stat în cadrul Ministerului 
Regional și Administrației Publice.

Sorin Maxim
Director general al Agenției de Dezvoltare Regională Vest
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Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică 
și Telecomunicații în 1987 și doctor inginer din 2008.

A desfășurat activități în domeniul calculatoarelor la IIRUC SA, între 1987 
și 1992, urmate de o carieră de 19 ani în telecomunicații la Alcatel (ulterior 
Alcatel-Lucent) desfășurată pe 3 continente (Europa, Asia, America de Sud) 
cu funcții de la simplu trainer de centrale digitale până la vicepreședinte 
al  grupului pentru activități de telefonie mobilă în America Latină, cu 
următoarele funcții succesive:

• Trainer centrale digitale în România, Franța, Malaezia, Thailanda, 1992-
1997

• Director de Operațiuni în România și Moldova, 1997-2002

• Director de Operațiuni Mobile Europa și America Latină, 2003

• Vicepreședinte Grup Comunicații Mobile America Latină-Responsabil 
Centru Regional Servicii Mobile America Latină, 2004-2006

• Responsabil activități Europa de Sud-Est, 2007-2009

• Responsabil centru de servicii client și asigurarea calități îni Europa 
Centrala, de Est și Sud-Est în 2010.

Între 2011 și 2014 a desfășurat activități în domeniul trainingului ca președinte 
și director general la CODECS SA și la Nanotech SRL. 

Între 2011 și 2015 a fost Consul onorific al Macedoniei la Timișoara. 

Din 2015 este actionar și director executiv operațiuni și training al Deltatel SRL, 
principalul partener Nokia din Timișoara.

Are două cărți scrise și publicate, una în calitate de coautor pe domeniul 
electronicii și una de dezvoltare personală.

Radu Mihăescu
Director executiv operațiuni și training al DELTATEL SRL
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A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității 
Politehnica Timișoara în anul 1998.

În perioada 1998 – 2000 a fost angajat ca inginer în telecomunicații la Telecom.

Începând cu anul 2000, a fost angajat la compania Alcatel-Lucent (azi Nokia), 
deținând, de-a lungul timpului, mai multe funcții, precum: GSM Test Engineer, 
GSM Team Leader, GSM Group Leader iar apoi Software Development Project 
Manager. 

Din anul 2009 a ocupat funcția de R&D Director și Wireless Site Country Leader 
(Technology Center Leader), coordonând activitatea a 750 de ingineri de 
dezvoltători de software.

Marius Mihailovici a coordonat in paralel și o echipă globală, formată din 600 
de ingineri din Lannion-Franța, Stuttgart-Germania, Beijing-China și Ottawa-
Canada, ocupând funcția de 4G LTE-A R&D OAM Global Technical Domain 
Leader. Printre responsabilități se afla și livrarea componentelor de software 
OAM pentru produsul 4G LTE-A eNB in toata lumea.

Începând cu anul 2016 a devenit Director general Porsche Engineering 
România, filială internațională a Porsche Engineering, locația din Cluj-Napoca 
având un target de creștere la 250+ de angajați în anul 2021.

Totodată în anul 2021 a deschis și cea de-a doua filială Porsche Engineering 
România în Timișoara.

Marius este implicat activ în menținerea relațiilor cu Universitatea Politehnica 
Timișoara, precum a Universității Tehnice Cluj-Napoca și a Universității Babeș-
Bolyai, oferind sprijin comunității și studenților prin programe de educație. 

Marius Mihailovici
General manager Porsche Engineering România
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A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara în anul 1986.

Deține un doctorat în inginerie, cu titlul tezei de doctorat Creșterea fiabilităţii 
și mentenabilităţii echipamentelor de calcul prin metode neconvenţionale de 
testare a plachetelor, în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Este președinte LASTING GROUP, format din firmele: LASTING System SRL, 
LASTING Software SRL, LASTING Consult SRL. LASTING este una dintre cele mai 
mari companii de IT din țară, cu acționariat 100% românesc, cu sediul central 
în afara Bucureștiului, având o echipă de peste 160 de angajați.

Experiența profesională este completată de funcția de conferențiar universitar 
în cadrul Universității Politehnica Timișoara, la Facultatea de Automatică și 
Calculatoare, deținută din anul 2002 și până în prezent. Cariera în educație a 
debutat însă mult mai devreme, în anul 1989, când a început să predea ca 
asistent universitar.

Din 2011 este coordonator al Comisiei de Dezvoltare de Afaceri TIC și Start-
up, Asociația „Clusterul Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - 
Regiunea Vest România”.

Activitatea didactică și științifică este una bogată, domnul Horațiu Vasile 
Moldovan având numeroase lucrări științifice publicate în reviste de 
specialitate, cursuri și manuale publicate, contracte științifice derulate.

Spirit întreprinzător, implicat în proiecte inovatoare, domnul Moldovan a adus 
cercetarea în mediul privat, prin crearea în cadrul grupului LASTING a unei 
divizii de Cercetare-Dezvoltare Software.

Horațiu Vasile Moldovan
Președinte LASTING GROUP
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Este licențiat în calculatoare la Universitatea Politehnica Timișoara, promoția 
1997.

A urmat cursurile Open University CODECS București, România.

Activitatea profesională a început-o în cadrul Solectron Timișoara, în anul 
1998, având funcția de inginer de testare.

Cariera profesională s-a dezvoltat în cadrul Solectron Timișoara, în anul 2001 
devenind managerul de operațiuni al companiei.

În 2006, se angajează la Hella Electronics România în funcția de manager de 
operațiuni.

Din 2008 este director general la Hella Electronics România, companie parte 
a Hella Group, unul dintre cei mai mari furnizori ai industriei auto la nivel 
mondial, specializat pe iluminat și electronică.

Hella România a cunoscut o dezvoltare continuă, din 2006 până în prezent, 
oferind peste 4000 de locuri de muncă în diverse domenii, precum producție, 
proiectare, servicii administrative.

Deține o importantă expertiză în domeniile: Lean Manufacturing, Electronic 
Production Technology, Controlling.

Gelu Murariu
Director general Hella Electronics România
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Mihai Muțiu
Consultant HR 

A absolvit Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, promoția 1981.

Este expert senior în probleme de dezvoltare a resurselor umane, oferind 
servicii de consultanță, conducere de proiect și training în diverse programe 
de evaluare, implementare și evoluție a proceselor RU din companii românești 
și transnaționale, ce activează în diverse domenii de activitate (telecom, auto 

motive, servicii etc).

Prezinta un interes major pentru partea de educație, participând activ prin colaborarea   cu UPT și alte 
companii la teme, programe sau proiecte în domeniu.

Din 2007 este membru în Consiliul Director al West HR Club, responsabil de relația WHRC cu universitățile 
din regiune.

În perioada 2010 - 2013 a ocupat poziția de director dezvoltare, relații internaționale și resurse umane în 
cadrul CODECS, lider în România în domeniul livrării de soluții integrate privind cunoașterea academică, 
profesională și de consultanță. La Codecs, în parteneriat cu Prospecțiuni, a elaborat si condus proiectul de 
înființare si funcționare a unui Centru de Dezvoltare Profesionala dedicat tinerilor geologi si geofizicieni, 
absolvenți de facultate, pentru a le oferi o inserție cat mai rapida si eficienta in activitatea profesionala.

Timp de 18 ani a activat în cadrul companiei Alcatel, beneficiind de o dezvoltare profesională 
importantă. În perioada 2007 - 2010 a ocupat poziția de director resurse umane pentru Alcatel Europa 
de Sud Est, reușind o creștere a personalului pentru entitatea din România de la 1234 la 1718 persoane. 
Ca Training Center Manager în cadrul Alcatel Romania, a realizat transformarea Centrului de Training 
Alcatel Timișoara în Alcatel University Timișoara(universitate corporatista), incluzând entitatea alături 
de alte 14 unități de formare in cadrul Alcatel University. Ulterior, a contribuit direct la certificarea altor 
două unități ca entități Alcatel University (Cairo și Istanbul). Este primul learning consultant acreditat 
la Paris din cadrul Alcatel University Timișoara (2006) cu un proiect de dezvoltare pentru personalul 
internațional din vânzări al firmei Reichle & DeMassari (Elveția). Din 1999 și până în 2007 a fost 
reprezentantul Alcatel România în relația cu universitățile din Timișoara, București, Cluj, Arad, Iași, 
Belgrad, Zagreb cu scopul de a dezvolta cursuri, laboratoare și alte activități de învățare în concordanță 
cu cerințele pieței muncii în domeniu.

Este inițiator al proiectului Școlii postliceale pentru Liceul de Telecomunicații din Timișoara, în 2007, în 
colaborarea Alcatel - UPT - Liceul PTT.
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Președinte al Consiliului Județean Timiș din octombrie 2020, Alin Nica și-a 
început cariera administrativă în anul 2004, când a fost ales primar al comunei 
Dudeștii Noi din județul Timiș, devenind, la doar 23 de ani, cel mai tânăr primar 
din România. 

Absolvent al Liceului de Informatică „Grigore Moisil”, acesta și-a continuat 
studiile în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității 
Politehnica Timișoara.

În primul an de mandat ca primar la Dudeștii Noi, a pus bazele, cu alți șapte 
colegi primari, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România. 

Din 2005 este reprezentantul României în Comitetul Regiunilor de la Bruxelles. 
A ajuns să fie primul român care a deținut o funcție aleasă la nivel european, 
cea de președinte al Comisiei EDUC din cadrul Comitetului Regiunilor din 
Bruxelles. 

În plus, acesta face parte din juriul de experți care desemnează capitalele 
culturale europene pentru anii 2023 - 2025. De asemenea, Alin Nica este 
membru titular al Consiliului Național de Integritate din România.

În mandatul său la Consiliul Județean Timiș, prioritare sunt creșterea calității 
vieții pentru timișeni, asigurarea dezvoltării economice durabile și atragerea 
de fonduri europene.

Alin Nica
Președinte Consiliul Județean Timiș
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Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică 
și Calculatoare, specializarea Calculatoare – Hardware, promoția 2007.

Activitatea profesională a început-o din timpul studiilor universitare, fiind 
angajat ca și inginer în cadrul companiei Siemens VDO, ulterior Continental 
Automotive.

În cadrul acestei companii, și-a dezvoltat cariera profesională, fiind membru în 
diferite proiecte sau echipe din sfera serviciilor IT, în calitate de coordonator sau 
consultant-expert pe tehnologii cum ar fi securitate cibernetică, virtualizare, 
soluții Cloud-based sau sisteme inteligente de calcul.

Din anul 2018 este “Country Manager” al firmei VALEO IT Servicii Personal 
România , o companie parte a VALEO IT GmbH care oferă servicii IT și dezvoltare 
de aplicații specializate. În cadrul concernului global, deține și funcția de 
“Global Head of Application Development and Infrastructure Services”, fiind 
responsabil pentru coordonarea tuturor echipelor de software-development și 
expert-level-support din organizație.

Experiența sa profesională de peste 15 ani în domeniul IT a jucat un rol 
important în dezvoltarea și extinderea portofoliului de servicii VALEO IT, oferind 
clienților soluții moderne din sfera Cloud, DevOps, Artificial Intelligence sau 
Big Data.

A beneficiat de invitații multiple pentru a participa sau susține prezentări 
în cadrul conferințelor VMworld (2015 - 2019), Barcelona – Spania, acestea 
fiind cele mai importante conferințe mondiale pe domeniul tehnologiilor de 
virtualizare.

Deține o vastă activitate și expertiză și în sfera muzicală alături de formația 
sa JazzyBIT, lansând 3 albume și susținând numeroase concerte în Statele 
Unite ale Americii, Coreea de Sud, Franța, Anglia, Italia, Qatar, Olanda, Cehia, 
Lituania, Ungaria sau România, prin colaborări de succes cu Ministerul Culturii, 
Institutul Cultural Român sau UNITER.

Teodor Pop
Country Manager – VALEO IT România
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Alexandra-Maria Rigler are experiență în management și producție culturală, 
precum și în accesarea de finanțări nerambursabile la nivel local, național și 
european. 

Complementar formării de bază în domeniul arhitecturii și urbanismului, se 
specializă în management și antreprenoriat, fiind inițiatoare, coordonatoare și 
colaboratoare în numeroase proiecte din sectorul cultural și creativ.

A activat în echipa Anualei și mai apoi a Bienalei Timișorene de Arhitectură 
Beta, a cărei coordonatoare a devenit pentru ce-a de-a treia ediție din 2020, în 
Consiliului Teritorial de conducere al Ordinului Arhitecților din România - Filiala 
Teritorială Timiș, în comitetul de experți al Premiului European pentru Spațiul 
Public Urban, precum și în diverse proiecte și platforme (ÎN COMUNITATE, 
MOJAR, De-a Arhitectura, F O R, FABER).

În prezent activează în sectorul public, fiind directorul Centrului de Proiecte al 
Municipiului Timișoara, structură ce are ca scop principal punerea în aplicare a 
cadrului multisectorial de finanțare publică nerambursabilă, în concordanță cu 
strategiile și politicile publice locale.

Alexandra-Maria Rigler 
Arhitect, manager cultural
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A absolvit Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică din cadrul Univer-
sității Politehnica Timișoara, specializarea Electrotehnică, promoția 1995, și a 
obținut titlul de doctor în inginerie electrică în anul 2003, în cadrul aceleiași 
facultăți.

În perioada 1997-2003 a fost cadru didactic al Universității Politehnica 
Timișoara, în cadrul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică.

Este angajat al firmei Beespeed Automatizări din anul 1997, deținând de-a 
lungul timpului mai multe funcții: inginer de marketing, director de producție.

În 2003 devine asociat în firmă şi deține pe rând funcțiile de director general și 
manager de proiecte externe.

Din 2018 este administrator şi director al firmei Beespeed Technical Engineer-
ing Center, firmă ce din anul 2019 va fi parte componentă a ZF Friedrichshafen 
AG.

Deține o experiență dezvoltată în relațiile cu clienții şi în implementarea 
proiectelor, are o afacere proprie în domeniul consultanței tehnice şi a dez-
voltării durabile prin proiecte în agricultura ecologică, fiind implicat de aseme-
nea în susținerea unei fundații al cărei scop principal este acordarea de burse 
persoanelor cu potențial intelectual dar lipsite de resurse financiare.

Are o bună relație de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, fiind 
încă din anul 2002 secretar și editor executiv la publicația de prestigiu: “Journal 
of Electrical Engineering”.

Sever Scridon
Beespeed Technical Engineering Center SRL
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A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara în anul 1986. 

Din anul 2002 este doctor în inginerie la Facultatea de Chimie Industrială și 
Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

În perioada 1991 - 1999 a fost asistent universitar, apoi șef de lucrări la 
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului în cadrul Universității 
Politehnica Timișoara.

Din 1999 ocupă funcția de director general al companiei Aquatim SA -  operator 
regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Aquatim SA operează 
în 144 localități din județul Timiș.

Din anul 2020 este președintele  Asociației Române a Apei, for ce reunește toți 
operatorii de apă și canal din România și specialiști in domeniul apei din cadrul 
universitațiilor, institutelor de cercetare si companiilor de profil.

Activitatea ştiinţifică este concretizată prin 121 de lucrări ştiinţifice de 
specialitate, publicate în reviste naţionale şi internaţionale, cinci cărţi publicate 
şi două brevete de invenţie . Întreaga activitate științifică este legată de 
domeniul tratării și epurării apei, respectiv protecția mediului.

Ilie Vlaicu
Director general Aquatim SA
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De la înființarea sa, Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara a sprijinit prin 
consultanță și/sau implicare financiară buna desfășurare a unor proiecte majore ale universității, 
precum:
• Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău;
• Zilele Carierei;
• Centrul de excelență pentru elevi;
• Acțiuni de premiere a studenților cu rezultate remarcabile;
• Proiecte cu finanțare europeană;
• Refacerea bazei materiale în domeniul calculatoare pentru studenți; 
• Reconsiderearea metodologiei de practică a studenților;
• Competiția de proiecte de cercetare pentru tinere cadre didactice.

Proiecte inițiate sau sprijinite de Comitetul Director

Întâlnire Comitet Director
9 iulie 2021



„
Cea mai bună Politehnică a 

ţării se găsește la Timișoara.„
Acad. Mircea Malița, Dr. Honoris Causa al UPT, 1996

în Aurul cenușiu, vol. 2, pag. 142, Ed. Dacia, Cluj, 1972

www.upt.ro
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