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A plecat dintre noi, ast?zi, 16 octombrie 2021 prozatoarea
COLETA de SABATA
N?scut? la 5 februarie 1935, la Arad, COLETA de SABATA a studiat la Colegiul Na?ional
“Elena Ghiba Birta” din ora?ul natal, a urmat Universitatea Politehnica, Facultatea de
Electrotehnic? (1952-1957) din Timi?oara ?i a ob?inut titlul de doctor inginer (1961), la
Universitatea Tehnic? Ia?i.
A fost dasc?l universitar (1957-1990) la Universitatea Politehnica Timi?oara, parcurgând
toate treptele didactice pân? la statutul de Profesor universitar, Director de departament,
Conduc?tor de doctorat ?i Rector al acestei universit??i. În ultima parte a vie?ii, a fost
Profesor universitar consultant (1990-2015) ?i Profesor universitar emerit la aceea?i
universitate.
A debutat literar cu un reportaj, “Ce este nou în cartierul meu”, ap?rut în revista “Femeia”
Bucure?ti (1956), în urma unui concurs organizat de celebra publica?ie.
Debutul editorial s-a petrecut abia în 1992, cu miniromanul pentru copii Mica ei inim?
viteaz?. A colaborat la numeroase publica?ii, precum “Micron” Timi?oara; “Forum”,
“Columna”, ”Orizont”, Revista Asocia?iei Italienilor din România etc.
A publicat volumele Mica ei inim? viteaz? (1992), Via?a în Sahara, roman (1996),
Romanele imigra?iei italiene în Ardeal ?i a integr?rii migran?ilor: Clanul De Niro (1997);
ap?rut ?i în limba italian?, Frumoasa tusculan?, roman (2000), De Niro ?i fiii, roman (2007),
Cazul Marichen Ursula Rot, roman (2001), Anii ferici?i, roman (2002), Între pl?cere ?i team?,
roman (2005), Gr?dina secret? a pictorului, roman (2006), Banchet fatal, roman (2006),
Safirele Orlov, roman (2006) ?i Casa diplomatului, roman (2011).
Este autoarea unor importante eseuri, studii ?i monografii: Institutul Politehnic Timi?oara,
Volum post-festum la a 50-a aniversare (1970), Enigma etrusc? (1996), Universitatea
Politehnic? Timi?oara, oameni, idei fapte (edi?ia I ?i 1997 ?i edi?ia a II-a, 2015), Buc?t?ria
european? (1998), Cultura tehnic? din Banat (edi?ia I, 2008 ?i edi?ia a II-a, 2016 ),
Fragmente de istorie Universitatea Politehnic? Timi?oara, (13 volume), (2015)
Este coautoare a volumelor Institutului Politehnic Timi?oara la a 50-a aniversare,
(monografie) în colaborare cu Mo?iu Ispas ?i Aurel Cosma (1970), Remember (biografii
?tiin?ifice), în colaborare cu Ioan Munteanu (1990), Universitatea Politehnica din Timi?oara la
80 de ani, (monografie), în colaborare cu Petru Andea, (2000), Monografia Catedrei de Fizic?
a Universit??ii Politehnice din Timi?oara, în colaborare cu Cristian Marcu (2000), T
radi?ie ?i perspective în energetica solar? la Universitatea Politehnica Timi?oara, în

colaborare cu Ioan Luminosu ?i Aldo De Sabata (2010) etc.. Multe dintre romanele ?i lucr?rile
sale ?tiin?ifice au fost traduse în limba italian? ?i în limba francez?
A fost distins? cu numeroase premii, distinc?ii, titluri onorifice: Premiul revistei “Femeia”
Bucure?ti ,( l956), Medalia Muncii (1957), Premiul Televiziunii Ia?i (1998), Membru de onoare
al Acad. de Stiin?e, Literatur? ?i Arte, Oradea (2000), Ordine della Stella della Solidarieta
Italiana, în grad de cavaler, conferit de pre?edintele Italiei (2005), Diplom? de excelen??
AGIR, sucursala Timi? (2010), Diploma di Merito d’Onore, Associazione Culturale “Progetto
Athanor” Aquila, Italia, (2010), Diploma of Excellence, Asocia?iei Orizonturi Universitare
Timi?oara (2010) ?.a.
A fost Cet??ean de onoare al municipiului Timi?oara (2015)
Prin dispari?ia COLETEI de SABATA, comunitatea intelectual? ?i literar? timi?orean?
consemneaz? pierderea uneia dintre cele mai importante ?i complexe personalit??i, a c?rei
via?? ?i oper? apar?in ?i onoreaz?, la cel mai înalt nivel, patrimonul cultural, literar ?i ?tiin?ific
na?ional.
Dumnezeu s? o odihneasc? în pace!
Sincere condolean?e familiei îndurerate
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