Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Elena-Ana Păuncu
Timişoara, România
Fix: + 40 784 834 566

+ 40 724 319 442

+ 40 256 498 087
eapauncu@gmail.com, medicinamuncii@umft.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

21.05.1960

Sex

Mobil:

Feminin

Domeniul ocupațional Profesor universitar
Disciplina Medicina Muncii
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2020 – în prezent
Profesor universitar, director de departament, Departament V Medicină Internă I, Sef de disciplină
Activitate de coordonare a departamentului, activitate didactică (studenţi, rezidenţi, perfecţionare şi
educaţie medicală continuă medici), cercetare ştiinţifică
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” (UMFT), P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041
Timişoara, ROMÂNIA
Învățământ superior, cercetare-dezvoltare
2009 – în prezent
Profesor universitar, șef de disciplină
Activitate didactică (studenţi, rezidenţi, perfecţionare şi educaţie medicală continuă medici), cercetare
ştiinţifică
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” (UMFT), P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041
Timişoara, ROMÂNIA
Învăţământ superior, cercetare-dezvoltare
2015 – în prezent
Titular curs, seminar (plata cu ora)
Activitate didactică (curs, seminar - studenți master Ingineria Relațiilor de Muncă Sănătate și Securitate
în Muncă) disciplina Medicina Muncii, Securitatea și Sănătatea în Medii cu Risc
Universitatea Politehnica Timişoara, ROMÂNIA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Securitate și sănătate în muncă, medicina muncii
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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2002 - 2007 – 2009
Șef de lucrări – din 2002, conferențiar universitar din 2007, şef de disciplină – din 2005
Activitate didactică (studenţi, rezidenţi, perfecţionare şi educaţie medicală continuă medici), cercetare
ştiinţifică
UMFT, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timişoara, ROMÂNIA
Învăţământ superior, cercetare-dezvoltare
2005 – 2012
Medic primar de medicina muncii, șef de secție
Activitate de spital, coordonarea personalului din secție, consulturi de medicina muncii
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, B-dul Revoluției, nr.12
Medicina muncii și boli profesionale
1999-2002
Medic primar, șef de secţie (prin concurs, OMS 983/18.12.1998),
Management, coordonare şi execuţie programe naţionale, prestări servicii în domeniul medicinii muncii
şi toxicologiei industriale, consultanţă de specialitate, elaborare proiecte legislative în domeniu,
învăţământ postuniversitar, avizare proiecte
Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, B-dul. Victor Babeş nr. 16-18
Sănătate publică, medicina muncii
1997-1998
Medic specialist/primar, director adjunct, şef de secţie
Management, coordonare şi execuţie programe naţionale, prestări servicii în domeniul medicinii muncii
şi toxicologiei industriale, consultanţă de specialitate, elaborare proiecte legislative în domeniu,
învăţământ postuniversitar, avizare proiecte
Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, B-dul. Victor Babeş nr. 16-18
Medicina muncii, sănătate publică
1990-1997
Medic secundar, cercetător ştiinţific/ medic specialist, şef de laborator
Management, coordonare şi execuţie programe naţionale, prestări servicii în domeniul medicinii muncii
şi toxicologiei industriale, consultanţă de specialitate, elaborare proiecte legislative în domeniu
Institutul de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere Bucureşti, Centrul Medical de
Servicii de Sănătate şi Conducere Timişoara
Medicina muncii, sănătate publică
1989-1990
Medic, dispensar medical de întreprindere, F.R.E., Timişoara (0,5 normă, întrerupere pentru creşterea
copilului)
Medicină de întreprindere, activitate profilactică şi curativă, consiliere
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Timişoara, Dispensar Medical de Întreprindere FRET
Medicină de întreprindere
1985-1988
Medic stagiar
Formare profesională, 6 stagii de specialitate, conform cerinţelor legale
Spitalul Clinic Judeţean Nr. 1 Timişoara
Medicină curativă
2005 – 2015 / 2020
Medic primar medicina muncii, asociat / asociat unic
Coordonarea colectivului de medicina muncii, consultații de medicina muncii
Centrul Medical “Sfânta Maria” SRL Timişoara / Cabinet Medical Medicina Muncii dr. Păuncu Elena-Ana
Medicina muncii

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2001 – 2015
Medic primar medicina muncii
Medicina muncii, consiliere, promovarea sănătăţii la locul de muncă
Cabinet Medical Medicina Muncii RA AQUATIM / SC AQUATIM SA Timişoara
Medicina muncii (asistență de medicina muncii în întreprindere)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2012, 16-24.02
Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cod COR 325723 /Certificat de absolvire
(CNFPA), MMFPS, MECTS
Legislatie SSM, realizarea activitatilor de prevenire si protectie, realizarea semnalizarii de
securitate/sanatate a muncii, managementul riscurilor in sectorul medical, accidentul de munca, prim
ajutor, informarea /instruirea lucratorilor etc.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabont” Bucuresti
2011, 01.08-21.10
Formator, cod COR 241205 /Certificat de absolvire (CNFPA), MMFPS, MECTS
Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea
metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, managementul programelor și stagiilor
de formare
S.C. CREST SRL Satu Mare
2010, 1-6 Februarie
Certificat, program de EMC „Curs de promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă”
Sănătate publică, promovarea sănătăţii la locul de muncă, medicină ocupaţională
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
2009
Atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate
Management sanitar, marketing, economie sanitară, etică, promovarea sănătăţii la locul de muncă,
strategii preventive, comunicarea în sănătate, soluţionarea conflictelor, tehnici de negociere
Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
2008-2009
Master „Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate” UMF Timişoara
Evaluarea serviciilor de sănătate şi a programelor sociale, management financiar, de proiect, al
serviciilor de sănătate, al resurselor umane, marketing, economie sanitară, probleme etice în îngrijirile
de sănătate şi în asistenţa socială, promovarea sănătăţii, informatică medicală, biostatistică
UMFT, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timişoara, ROMÂNIA
2007
Certificat de participare
Principii de bază privind fondurile structurale, identificarea şi dezvoltarea unui proiect, management şi
implementarea fondurilor structurale, fondurile structurale in România, training on EU Structural
Instruments, proiect „Horizontal Training for Structural Instruments” (EUROPEAID/121466/D/SV/RO)
Ministerul Economiei şi Finanţelor, ACIS, Bucureşti,
2004-prezent
Abilitare (reabilitare din 4 în 4 ani)
Supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional la radiaţii ionizante

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
CNCAN România
1998
medic primar Medicina Muncii (concurs, OMS 694/1998)
Conform Curriculei în specialitatea de medicina muncii
UMFT, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timişoara, ROMÂNIA
1998
doctor în medicină, specializarea Medicina Muncii
"Studiul dinamicii morbidităţii prin silicoză într-o întreprindere mecanică din Timişoara"
Medicina muncii, igienă industrială, spirometrie şi pneumologie industrială
UMFT, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timişoara, ROMÂNIA
1994
medic specialist Medicina Muncii (concurs, OMS 240/18.02.1994)
Conform Curriculei în specialitatea de medicina muncii
UMFT, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timişoara, ROMÂNIA
1985
doctor-medic (MEI, 296/16.01.1986)
12 semestre, conform Curriculei Facultăţii de Medicină Generală
Institutul de Medicină Timişoara, România

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba maghiară

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A1 Utilizator elementar

Limba germană

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1 Utilizator elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

Persoană plăcută, relaţionez uşor cu cei de profesii şi naţionalităţi diferite. Provin dintr-o zonă de
interferenţă etnică şi culturală, Timişoara. Experienţa în domeniul medicinei şi în mod special a
medicinei muncii şi cea didactică îmi permite adaptarea facilă la orice interlocutor. Participarea la
proiecte internaţionale mi-a permis o mai bună relaţionare cu toţi colaboratorii.
Comunic în mod clar şi precis, ştiu să ascult, dovedind seriozitate, integritate, responsabilitate. Sunt
constant motivată pentru realizarea de contacte profesionale cu membrii comunității științifice
academice naționale și internaționale în vederea promovării standardelor europene pentru cercetare și
educație în cadrul UMFVBT.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă, fair play, bun conducător, bun organizator. Din perioada pregătirii în secundariat, am
devenit şef de secţie/compartiment la Institutul de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi
Conducere Bucureşti, Centrul Medical de Servicii de Sănătate şi Conducere Timişoara, fapt care m-a
obligat să muncesc şi să învăţ în plus, să canalizez colectivul spre noi activităţi care să menţină secţia la
un standard ridicat.
Pot organiza cu succes un colectiv de lucru, îmi asum responsabilităţi, transmit cu plăcere din
experienţa mea, respect termenele stabilite, sunt ordonată şi sistematică. Reuşesc să realizez un climat
echilibrat şi de încredere în grupul de lucru. Prezint deschidere spre noi direcții de cercetare.
Lucrez bine inclusiv în condiţii de stres şi sub presiunea timpului, reuşesc să îi mobilizez şi pe cei din
jur. Respect munca şi calitatea, corectitudinea şi punctualitatea pe care le pretind întregii echipe.

Competenţe şi aptitudini tehnice Am organizat în Timișoara 2 simpozioane „Medicina Muncii în Banat” (2005, 2013), conferința finală internațio

”European Module for Undergraduate Teaching of Occupational Medicine”) și două ediții ale Școlii de vară EA
Health Promotion” și 2016, ”Managing & Teaching Workability”). An de an, fac parte din comitetul de organizare
de medicina muncii.

Particip cu succes la o evaluare de riscuri; utilizez aparatura medicală specifică medicinii muncii dar şi une
igienei muncii/industriale. Pot să rezolv micile defecțiuni care survin într-un birou.

Sunt un bun clinician, organizator în sănătate, am spirit practic şi îmi place să găsesc soluţii simple, eficieonomic

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Sunt în măsură să operez zilnic cu pachetul Office, în mod particular Word, Excel, Power Point, Internettet Ex
calculatorului QuickTime Player - însuşit în timpul participării la proiectul NetWoRM, pot realiza un film scurt.
Competenţe şi aptitudini artistice Iubesc muzica clasică, dar şi folclorul nealterat. Îmi place să cânt în familie sau alături de cei apropiaţi
Alte competenţe şi aptitudini Îmi plac drumeţiile şi traseele de munte, în zone nepoluate, în rezervaţii naturale. Îmi rezerv timp pentru
studiu și citit.

Permis(e) de conducere Automobil (categoria B)
Informaţii suplimentare Participare la PROGRAME NAŢIONALE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ca membru în echipa de
cercetare sau ca director de proiect:

Contract POSDRU/135/5.2/S/126095 – „Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunități rurale”-PSCR2 PA 11, Păuncu Elena-Ana: expert medicina muncii, specialist relații sociale, 2015
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/48872”, codul proiectului: 48872 „Creşterea competitivităţii, eficienţei şi
nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării
de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii, asistent activități de formare, expert
pe termen lung, lector, 2012-2013
„Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Intreprinderi Mici și Mijlocii din Regiunea Vest” – VPSLM,
Fondul Social European POS DRU 2007-2013, partener – consultant, lector
„Ergoingineria locului de muncă-Aplicaţii în medicina dentară” ERGIDENT, Programul PARTENERIATE;
Proiect PC, MEC – Centrul Naţional de Managment Programe, nr. 91-022/18.09.2007 (subcontract de
finanţare pentru execuţie proiecte), durata 28 luni, colaborator, cercetător
„Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme performante de investigare şi recuperare a deformaţiilor de
coloană vertebrală la populaţia de vârstă şcolară şi categorii profesionale cu activităţi sedentare”
Autoritatea Contractantă: ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE, Programul Cercetare de Excelenta,
categoria de proiect: Modul I Sanatate/Proiect P-CD, durata contractului 2,4 ani, partener, cercetător
Participare la PROGRAME INTERNAŢIONALE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ca membru în echipa de
cercetare sau ca director de proiect al părții române:
Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness – Public Health & Work” – PHWork, expert,
incepând cu anul 2020.
Responsabil de proiect, UMFVBT Proiect ERASMUS+, AGROSH+, OSH+ for the European Agriculture
sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of
occupational medicine and OSH services” ("SSM+ pentru sectorul agricol european - Stimularea
creșterii economice în zonele rurale prin cresterea capacității furnizorilor (și beneficiarilor) de servicii de
medicina muncii și de servicii de SSM"), Contractul 2016-1-RO01-KA202-024790 semnat de Fundația
ROMTENS cu Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP) 2017-2018.
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Director al părţii române proiect EMUTOM - Modulul de învățământ universitar (studenți) în Medicina
Ocupațională (European Module on Undergraduate Teaching in Occupational Medicine) Lifelong
Learning Programme - ERASMUS (Grant contract no. 2010-3481/001-001 EACEA”, Proiectul no.
510272- LLP-1-2010-1-BE- ERASMUS- ECDEM) 2010-2012. Proiectul s-a finalizat la 1 octombrie
2012.
Director al părţii române „NetWoRM3 – Net Teaching in Work-Related Medicine” – Sustainability,
INTERNATIONAL, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007 - 2013 Version 1-2007, ICT,
Dissemination and exploitation of results, Agreement Contract n. 2007 – 2003 / 001 – 001 TRA
MULPRO, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Durara programului a fost de 24
luni. A început la 01/01/2008 şi s-a încheiat în 31/12/2009.
Director al părţii române - „NetWoRM – Net Teaching in Work-Related Medicine” (NetWoRM –
Învăţarea Computerizată în Medicina Muncii), in cadrul acordului cadru Nr. 116470-CP-1-2004-1-DEMINERVA-M, pe baza Deciziei Consiliului European 95/EC privind programul SOCRATES. Durata
programului este de 36 luni. A inceput in 01/10/2004 si s-a incheiat in 30/09/2007.
Membru votant în Comitetul de Coordonare şi membru al Comitetului Tehnic, PROIECT PHARE RO
2003/005-551.04.07.01 Îmbunătăţirea eficienţei sistemului românesc de medicina muncii, de
supraveghere şi control al bolilor profesionale, bolilor legate de profesiune şi al accidentelor datorate
riscului profesional, EuropeAid/119644/D/SV/RO; evaluator extern - consultant în cadrul Proiectului TF
2007/19343.03.01 “Asistenţă tehnică spre interoperabilitate a furnizorilor de servicii medicina muncii pe
baze standard de date”. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin programul PHARE 2010
Membru al asociaţiilor profesionale / societăţilor ştiinţifice:
EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine) din 2006; membru in board-ul
EASOM din aug 2011
ICOH (International Commission on Occupational Health) din 2005, membru
UEMS, (Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti) specialitatea medicina muncii, reprezentant al
României 2007-2021
Societatea Română de Medicina Muncii (membru în comitetul de conducere, vicepreședinte, până în
2021)
Societatea Timişoara Medicală
Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României
Comisia de Medicina Muncii a Ministerului Sănătăţii, vicepreşedinte
Comisia de Medicina Muncii a Colegiului Medicilor din România, membru, începând din 2006,
președinte de comisie 2015-2021
Comisia de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, ORDIN 100/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru
aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul
Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – membru (20082016)
Medic expert, județ Timiș din 2006 (Lista națională a experților medicali)
Activitatea ştiinţifică este concretizată în 15 cărți, 106 articole publicate în extenso (49 ca prim autor şi
58 coautor, participare la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate (301 articole, 159 ca prim autor) cu
rezumatele publicate în volumele de rezumate ale manifestării) în România (242 lucrări, din care 128
prim-autor) Timişoara, Sinaia, Sibiu, Constanţa, Braşov, Bucureşti, Iaşi, Sovata, Târgu-Mureş, ClujNapoca, Arad, Oradea, Neptun, Avrig, Predeal, Baia Mara, Slănic Moldova, Galați, Mamaia şi în
străinătate (58 de lucrări, din care prim autor, 33): Republica Moldova, Olanda, Germania, Franţa,
Finlanda, Italia, Spania, Belgia, Ungaria, Mexic, Croația, Slovacia, Serbia, Slovenia, Brazilia, Africa de
Sud, Coreea de Sud, Polonia, Irlanda, Marea Britanie, Scoția, Grecia, Latvia.
Brevet pentru invenția cu titlul:
Produs absorbant pentru hidrogen sulfurat, și procedeu de obținere a acestuia (Hotărârea OSIM nr.
3/157 din30.10.2020
Titutar (73) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, din Timișoara,
lnventatori: Borcan Livia Cristina; Popescu Florina Georgeta, Borcan Florin, Păuncu Elena Ana,
Tomescu Mirela Cleopatra, Dehelean Cristina Adriana
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