Ovidiu Șandor
Entrepreneur

He is a graduate of the Polytechnic University of Timisoara in 1995 and a doctor
in computer science, since 2010, at the Royal Institute of Technology, Stockholm,
Sweden.
Ovidiu Șandor stood out as an entrepreneur with the development of the real
estate project City Business Center, Timișoara, a project that enjoyed
international recognition through a series of awards and nominations for
architecture and energy efficiency, including: Office Development of the Year
Award (awarded by SEE REAL AWARDS in 2009); Green Building Project of the
year 2009 (awarded by Romania Green Building Council); nomination for the
World Architecture Festival Award, Barcelona, 2010.
At the same time, he is the co-developer of the project The Office in Cluj-Napoca.
In 2018, Ovidiu Șandor started a new real estate investment, the multi-functional
ISHO project that takes shape in the center of Timisoara and will include 1,200
apartments, a new generation office building, services and retail areas, a park
and green spaces. Also, Ovidiu Șandor promotes urban regeneration in the entire
area by initiating the construction of a new bridge and a pedestrian walkway over
the river Bega and developing a space for cultural events.
He also supports the projects of young entrepreneurs working in the IT field by
hosting the Timișoara Start-up Hub.
Ovidiu Șandor's passion is contemporary art. As the founder of the Art
Encounters Foundation, he initiated in 2015 the most important biennial of
contemporary art in Romania. Reaching its fourth edition this year, the Art
Encounters Biennial has become a reference event for the city and for
contemporary art in Romania. Ovidiu Șandor was also the Romanian
commissioner of the Europalia cultural event that took place in 2019 in various
cities in Belgium.
He is also a member of the board of the Carpathia Conservation Foundation, a
project that saves virgin forests in the Făgăraș Mountains area and which
proposes the creation of the largest national park in Europe in this area.
***

Ovidiu Șandor
Antreprenor

Este absolvent al Universităţii Politehnica Timișoara în anul 1995 și doctor în
computer science, din 2010, la Royal Institute of Technology, Stockholm,
Suedia.
Ovidiu Șandor s-a remarcat ca antreprenor odată cu dezvoltarea proiectului
imobiliar City Business Centre, Timișoara, proiect care s-a bucurat de

recunoaștere internațională printr-o serie de premii și nominalizări pentru
arhitectură și pentru eficiență energetică, printre care: Premiul Office
Development of the Year acordat pentru City Business Centre de către SEE REAL
AWARDS în 2009; distincţia pentru Clădiri Verzi (Green Building Project of the
year 2009) acordat pentru City Business Centre - Clădirea B de către Romania
Green Building Council în mai 2010; nominalizare la Premiul World Architecture
Festival, Barcelona, 2010.
În același timp, este co-dezvoltatorul proiectului imobiliar The Office, ClujNapoca.
Anul trecut, Ovidiu Șandor a demarat o nouă investiție imobiliară, proiectul multifuncțional ISHO ce prinde contur în centrul Timișoarei și care va include 1.200 de
apartamente, o clădire de birouri de nouă generație, multiple servicii, parcuri și
spații verzi. De asemenea, Ovidiu Șandor promovează o regenerare urbană în
întreaga zonă inițiind construcția unui pod nou și a unei paserele pietonale peste
râul Bega și dezvoltând un spațiu destinat evenimentelor culturale
Sprijină proiectele tinerilor antreprenori care activează în domeniul IT - Timișoara
Start-up Hub.
Un domeniu de suflet pentru Ovidiu Șandor este arta contemporană. Fondatorul
Funației Art Encounters a inițiat în 2015 cea mai importanta bienală de artă
contemporană din România. Ajunsă anul acesta la cea de-a patra ediție, bienala a
devenit un eveniment de referință pentru oraș și pentru arta contemporană din
Romania. Ovidiu Șandor a fost si comisarul din partea României al evenimentului
cultural Europalia care a avut loc în 2019 în diverse orașe din Belgia.
Ovidiu Șandor este deasemenea membru în boardul Fundației Conservațion
Carpathia, un proiect care salvează pădurile virgine din zona Munților Făgăraș și
care propune creerea celui mai mare parc național din Europe în această zonă.

