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Nr. inreg.: 17333/0-1/ 08.04.2021 

 

Catre Consiliul de Administrație al Universității de Vest din Timișoara 

 

Catre Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 

 

Domnul Rector, 

 

Domnul Președinte al Senatului, 

 

 

În vederea operaționalizării Institutului de Cercetări Avansate de mediu (ICAM), în baza 

ROF ICAM vă rugam să avizați în cadrul CA UVT și să aprobați în cadrul senatului UVT 

următoarele propuneri pentru pozițiile de membri ai Consiliului Științific al ICAM: 

 

1. Conf. dr. Cătălina Ancuța, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţele 
Mediului şi Geografie; 

2. Prof. dr. Titus Vlase, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Chimie-Biologie; 
3. Conf. dr. Mădălin Bunoiu, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Fizică; 
4. Prof. dr. Daniela Zaharie, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Matematică-

Informatică; 
5. Prof. dr. Cosmin Enache, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Economie, 

Drept și interacțiunea Om – Mediu. 
6. Prof. dr. ing. Horia Iovu, Universitatea Politehnica din Bucuresti (nominalizat de 

rectorul UVT la propunerea prorectorului responsabil cu activitatea de cercetare, 
creație artistică și performanță sportivă); 

7. Dr. Ionuț Marius Enculescu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizica Materialelor (nominalizat de rectorul UVT la propunerea prorectorului 
responsabil cu activitatea de cercetare, creație artistică și performanță sportivă) 

8. Prof. dr. Viorel Negru, Directorul ICAM; 
9. Prof. dr. Florin Alin Sava, Prorectorul  responsabil cu activitatea de cercetare, 

creație artistică și performanță sportivă. 
 
Aveți atașată o scurtă motivare a acestui demers. 
 
De asemenea, rog avizarea / aprobarea propunerii de State de funcții pentru cele cinci 
departamente de cercetare ale ICAM. 
 

Cu mulțumiri pentru sprijin, 

 

Director ICAM, 

Prof. univ. dr. Viorel Negru 
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Motivarea operaționalizării structurilor de conducere ale ICAM 

 

 

Proiectul ICAM 2 se află în perioada de implementare.  Stadiul construcției este următorul: 

Structura de rezistență este finalizata pentru toate corpurile A, B, C și D, iar în prezent se lucrează 

la închiderea fațadei și la instalații. Menționăm ca există o intârziere la construcție, cauzată în 

principal de pandemie, activitatea pe șantier nefiind nici un moment întreruptă. 

 

Licitația de echipamente care nu necesită modificari raportate la descrierea din proiect este lansată. 

Licitația de echipamente IT și software este pregătita. De asemenea, este pregătită și licitația pentru 

echipamentele care necesită modificări, aceasta fiind în așteptarea semnării de către finanțator a 

actului adiținal, ce presupune și o prelungire a duratei proiectului cu un an. 

 

Pe langă realizarea celor 67 de laboratoare (dintre care un laborator mobil), există și indicatori cu 

privire la resursa umană de cercetare. Astfel, până la finalizarea proiectului trebuie sa avem 20 de 

cercetători angajați și 10 cercetători menținuți. În acest context este necesară operaționalizarea 

structurilor de conducere ale institutul, prin constituirea în această etapă a Consiliului Științific al 

ICAM. Având în vedere prevederile tranzitorii ale ROF-ului ICAM, existența unei echipe care 

implementează proiectul ICAM, precum și din considerente de eficientizare la nivel mangerial, în 

propunerile supuse avizării CA și aprobării Senatului se regasesc colegi implicați în implementarea 

proiectului ICAM (membri în echipa de management a proiectului, responsabili de departamente 

/ domenii, responsabili de laboratoare). 

 

Aprobarea statelor de funcții pentru cele cinci departamente de cercetare ale insitutului este 

necesară pentru pregătirea primei tranșe de scoatere la concurs a pozițiilor de cercetare, respectiv 

pentru începerea procesului de afiliere a cadrelor didactice din domeniile ICAM. 

 

ICAM este un proiect strategic complex al UVT, care, pe lângă sprijinul voluntar al echipei de 

implementare, a beneficiat de un suport constant din partea conducerii UVT și a departamentelor 

administrative.  
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