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HOTĂRÂREA 
Nr. 13 / Decanat / 22. 03.2022 

Consiliul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, reunit în ședință extraordinară, în 
conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, Cartei UVT,  
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Avizarea prin votul pozitiv deschis al tuturor cadrelor didactice membre ale 

Consiliului Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, în conformitate cu art 45 al 
Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și 
de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din 
UVT, a rezultatului concursului pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 14 (15 
în anul universitar 2019- 2020), scos la concurs în anul universitar 2019-2020, a cărui 
procedură de concurs a fost suspendată în data de 08.09.2020 prin Sentința Civilă 
numărul 672/08.09.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul cu numărul 
3236/30/2020, și care a fost reluată conform Deciziei Civile numărul 160 din 
10.02.2022, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul cu nr. 900/30/2021, în 
care a apărut mențiunea privind reluarea concursului de la momentul suspendării sale. 

 
Președintele comisiei de concurs, prof. univ. dr. Nicoleta Ianovici a comunicat și prezentat 

raportul asupra concursului din 21.03.2022. 
 
- Comisia de concurs aprobată prin Hotărârea nr. 61 a Senatului Universității de Vest din 

Timișoara din data de 10.03.2022 și Decizia Rectorului UVT nr. 196/CR/ 11.03.2022, s-a 
prezentat conform calendarului, la ora 10.00, în sala 9, Pestalozzi 16. Au fost prezenți: 
Președinte  - Prof. dr. Nicoleta IANOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara 
Membri    Prof. dr. Tiberiu FRENȚIU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 

    Prof. dr. ing. Monica TOŞA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 
    Conf. dr. ing. Mihai Aurel MEDELEANU, Universitatea Politehnica Timișoara 
    Prof. dr. Edward ȘECLĂMAN, UMF "Victor Babeş" Timișoara 

- Candidatul Paul Andrei Albu a fost invitat să susțină proba practică.  D-l dr. Paul Andrei Albu a 
prezentat timp de 5 minute o scurtă expunere motivațională cu privire la retragerea sa din acest 
concurs, planurile sale personale și profesionale fiind altele în acest moment. A semnat procesul 
verbal întocmit. 

- Comisia de concurs a luat act de retragerea din concurs și a finalizat documentația. 
 
Candidatului Paul Andrei Albu NU i se acordă titlul de conferențiar universitar iar postul 

rămâne neocupat. 
 
 
1. Avizarea deciziei Comisiei de recunoastere și echivalare a studiilor din FCBG cu 

privire la  cererea de transfer a studentei Chitanu Irina. 
 

Decan, 
Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IANOVICI 

DECANAT  
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