IN MEMORIAM ANGHEL TĂROATĂ

1943-2012
La început viaţa ne dă şi la un moment dat viaţa începe să ne ia. A plecat prea repede dintre
noi, un prieten drag, Prof. Univ. Dr.Ing. Anghel TĂROATĂ.
S-a oprit o inimă. S-a stins fulgerător un suflet nobil. Un suflet blând şi plin de dragoste s-a
ridicat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă durere şi lacrimi.
Un om de onoare, care a muncit până în ultima clipă, o inimă mare, a ales să plece între îngeri.
Comunitatea academică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de
Management în Producţie şi Transporturi a suferit o grea pierdere în data de 11 martie 2014,
prin trecerea la cele veşnice a Prof. Univ. Dr.Ing. Anghel TĂROATĂ.
S-a născut în 07 februarie 1951, în oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş Severin. Absolvent
al Liceului teoretic Oţelul Roşu (1970), apoi al Facultăţii de Electrotehnică din Universitatea
Politehnica Timişoara, specializarea Electromecanică (1975), obţine titlul de doctor inginer în
Ştiinţe inginereşti la Universitatea Politehnica Timişoara (1990).
După terminarea facultăţii a activat în producţie, la Întreprinderea Oţelul Roşu,
îndeplinind funcţia de inginer electromecanic şi mecanic şef (1975-1979), respectiv la TCM
Timişoara – grup 5 Instalaţii, îndeplinind funcţia de şef punct de lucru (1979-1980).
În învăţământul superior îşi începe activitatea din 1979, parcurgând toate treptele de la
asistent la profesor universitar (1997).

A predat mai multe discipline: Inginerie economică, Proiectarea şi optimizarea sistemelor de
producţie, Marketing general şi industrial; Management general, operational şi strategic,
Leadership.
A publicat 17 cărţi, este autor a peste 100 lucrări ştiinţifice, a participat la 26 contracte de
cercetare şi a obţinut 4 brevete de invenţii şi inovaţii.
A avut mai multe responsabilităţi academice: membru în biroul catedrei de Management,
şef colectiv Electrotehnică (1992-1996), Prodecan al Facultatii de Management în Producţie şi
Transporturi (1998-2000), Şef al Catedrei de Management (2000-2004), Decan al Facultăţii de
Management în Producţie şi Transporturi (2004-2008), Director al Departamentului de
Management (2008-2012), membru în Senatul Universităţii Politehnica Timişoara (20122014).
A activat ca membru al Asociaţiei de Marketing (AROMAR) Timişoara (vicepreşedinte),
Asociaţia Română de Robotică (membru fondator), Asociaţia generală inginerilor din România
AGIR Timişoara (membru fondator al Secţiei de Management), Asociaţia Consultanţilor din
România (AMCOR Preşedinte filiala Timişoara), Asociaţia Orizonturi Universitare, Asociaţia
managerilor şi Inginerilor economişti din România (AMIER).
A fost un fiu, soţ, tată şi bunic extraordinar şi, nu în ultimul rând, a fost un coleg
extraordinar, un prieten extraordinar, un profesor extraordinar, de la care întreg colectivul
Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi îşi ia rămas bun cu inimile îndurerate,
mult prea devreme.
Cuvintele sunt parcă prea sărace pentru a exprima durerea ce o simţim, când ne despărţim de
prietenul nostru de o viaţă, Prof. Univ. Dr.Ing. Anghel TĂROATĂ.

