
 

 

 

 

 

LAUDATIO 
 

ALTEȚEI SALE PRINȚUL DE HEIDENDORF, MAXIMILIAN PETER 

Cu ocazia conferirii titlului de  

DOCTOR HONORIS CAUSA 

 AL 

UNIVERSITĂȚII “AUREL VLAICU” DIN ARAD 

 

 

Onorată Doamnă Președinte, 

Onorată Doamnă Rector, 

Stimați membri ai Senatului, 

Stimați  invitați, 

Dragi studenți, 

 

 

 Senatul Universității “Aurel Vlaicu” din Arad, întrunit astăzi, 21 martie a.c. 

în ședința solemnă, are deosebita bucurie și plăcere de a decerna titlul de Doctor 

Honoris Causa Alteței Sale Prințul de Heidendorf, Maximilian Peter, 

personalitate marcantă a vieții economice și sociale europene și internaționale. 

Alteța Sa Prințul de Heidendorf, Maximilian Peter, s-a născut în anul 1959 

în Austria, la Salzburg. 

În perioada 1975-1978 a urmat studiile liceale iar din 1978 până în anul 

1980 Colegiul commercial. 

Un impresionant parcurs al studiilor de specialitate completează în mod 

fericit pregătirea teoretică și definește viitoarea vocație profesională a Alteței Sale 

Prințul de Heidendorf, Maximilian Peter. 

Astfel, studiază drepul la Universitatea din Salzburg între anii 1980-1985, 

după care a absolvit în anul 2000 Studiile Economice, cu diploma de licență, la 

Institutul EIPPE din cadrul  Universității Trencin din Slovacia. 



Preocuparea și interesul domnului Peter Maximilian de Heidendorf pentru 

activitatea de cercetare și aprofundare a domeniilor sale speciale de pregătire 

profesională sunt deopotrivă remarcabile și de un impact major. Participă între anii 

2003-2005 la perfecționarea studiilor universitare la Universitatea Internațională 

Americană (A.I.U), Indiana, SUA. În Austria, la Wels, în perioada 2008 - 2009 

parcurge programul de master “Studii de management”  (M.B.A) iar în anul 2010 

obține la Viena diploma pentru tranzacții comerciale bursiere cu energie. 

Drept confirmare a bogatei activități de studiu și cercetare în cele mai 

importante domenii economice și sociale stă recunoașterea Domnului Peter 

Maximilian Prinț de Heidendorf ca personalitate marcantă mereu invitată și 

prezentă la congrese și reuniuni internaționale. 

Este locul și momentul să subliniem că dincolo de meritul științific al 

Domnului Peter Maximilian Prinț de Heidendorf, activitatea sa este dublată de o 

prestigioasă prestație în didactica academică. Este invitat ca profesor la 

Universitatea din Trencin în perioada 1999-2001, iar după aceea la Universitatea 

pentru Transport și Telecomunicații din Riga unde a profesat până în 2012 și I s-a 

decernat Înaltul titlu de Doctor Honoris Causa în anul 2003. 

Alteța Sa, Peter Maximilian Prinț de Heidendorf a dovedit pe parcursul 

timpului inițiativă personală și un puternic spirit antreprenorial care au contribuit la 

dezvoltarea în plan profesional și i-au adus o meritată vizibilitate europeană și 

internațională. Bun cunoscător al problematicilor economice și financiare Peter 

Maximilian Prinț de Heidendorf a activat în domenii de referință ceea ce a conferit 

un plus de importanță  și consolidare a  experienței sale profesionale. Funcțiile 

deținute o perioadă semnificativă în diferite organizații europene și internaționale 

sunt rezultatul nemijlocit al recunoașterii competenței și expertizei sale în activități 

reprezentative, de vârf. 

Este notabilă prezența Alteței Sale, Peter Maximilian Prinț de Heidendorf ca 

expert în tranzacții bancare și de energie, precum și în calitate de consultant sau 

membru al unor instituții cu atribuțiuni financiar-fiscale, cum este de exemplu 

Camera de impozite din Letonia. De asemenea, a inițiat și participat direct la 

constituirea și conducerea mai multor companii multinaționale de consultanță și 

organizare în afaceri din Köln, Budapesta, Bologna, Zug, Salzburg, Riga și Viena. 



Prezentul îl găsește pe Domnul Peter Maximilian Prinț de Heidendorf 

membru în Boardul de conducere al Camerei Europene de Comerț, Director 

executive al Băncii private “Prinț de Heidendorf”, precum și profesor invitat la 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad. Totodată, îndeplinește funcția de președinte 

al Boardului Social 4 World, Root din Elveția și activează în alte companii pe 

acțiuni. 

Profilul profesional-științific, pregătirea teoretică și experiența practică a 

Domnului Peter Maximilian, Prinț de Heidendorf, sunt în mod fericit completate de 

participarea Alteței Sale la activități diplomatice și economice internaționale. 

Astfel, între anii 1996-1998 a fost viceconsul al Consulatului Samoa la 

Viena iar în perioada 1999-2000 a indeplinit onorabila funcție de Secretar General 

al Corpului Consular Internațional din Austria. În plus, expertiza în relațiile 

economice internaționale se concretizează în numirea Alteței Sale Peter 

Maximilian Prinț de Heidendorf ca vicepreședinte al Misiunii Economice a Asiei 

Centrale. 

În concluzie, considerăm că Alteța Sa, Peter Maximilian, Prinț de 

Heidendorf, este o personalitate marcantă, cu contribuții relevante la teoria și 

practica economică financiară, la dezvoltarea relațiilor economice regionale și 

globale, cu prezență activă, competentă și recunoscută ca atare de către mediul 

economic de afaceri și social. 

Pentru laborioasa și remarcabila activitate desfășurată, Senatul Universității 

“Aurel Vlaicu” din Arad acordă Alteței Sale, Peter Maximilian, Prinț de 

Heidendorf Înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al Universități “Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

 

Comisia de analiză: 

Președinte: Prof.niv.dr. Lizica MIHUȚ 

Membri: Prof.univ.dr. Titus ASLĂU 

     Prof.univ.dr. Marian SPÎNU 

              Prof.univ.dr. Lucian CERNUșCĂ 

              Prof.univ.dr. Matei ȘIMĂNDAN 

 

 



 


