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Anexa 1  
Nr. înregistrare 2649/0-1/ 18.01.2022 

ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

Organizarea unei proceduri de selecție a echipei de proiect pentru proiectul de dezvoltare 
instituţională cu finanțare nerambursabilă care este în implementare. 

Denumirea proiectului: Start în carieră prin master didactic  
Denumirea Programului  Operațional: Programul Operational Capital Uman  
Cod apel: POCU/864/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 
6.7, 6.9, 6.10  
Cod generat MySmis: ID 140783 
Obiectivul general al cererii de finanțare: Îmbunătățirea calității și eficienței  învățământului terțiar 
prin diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar, îmbunătățirea nivelului 
de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar în ceea ce priveşte 
conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, precum si  prin 
stimularea accesului la  învățământul superior.  

Posturile aferenre cheltuielilor indirecte pentru care se realizează selecția: 

• 1 post – specialist relații publice, cod COR 243201 (studii superioare) - personal
administrativ

Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect:
Nr.crt. Termene Locație 
1. Perioada depunere dosar complet 19 – 20.01.2022, 

orele 14 pm 
*Conform detaliilor
specificate mai jos

2. Perioada evaluare dosare 20.01.2022, orele 
14.30 – 15.30 

3. Afișare rezultate 20.01.2022, orele 
15.30-16.00 

Se vor transmite prin 
email la participanti 

4. Perioadă contestații 20.01.2022 – ora 16 
până la data de 
21.01.2022, orele 
16.00 pm 

** Conform 
detaliilor specificate 
mai jos 

6. Afișare rezultate finale 21.01.2022, orele 
16.30 pm 

Se vor transmite prin 
email la participanti 
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**Dosarele de candidatură se vor transmite pe email la adresa marian.ilie@e-uvt.ro, cu mențiunea 
“În atenția d lui Marian ILIE, dosar candidatură post: Denumirea postului în cadrul echipei de 
proiect ID 140783, titlul proiectului “Start în carieră prin master didactic".  

** Contestațiile se vor transmite pe email la adresa marian.ilie@e-uvt.ro cu număr de înregistrare 
luat de la registratura UVT cu mențiunea “În atenția d lui Marian ILIE, dosar contestație post 
Denumirea postului în cadrul echipei de proiect ID 140783, titlul proiectului “Start în carieră prin 
master didactic". 

           Următoarele Anexe fac parte integrată din prezentul anunț: 
Anexa 1. Conținut dosar candidatură;  
Anexa 2. Descrierea detaliată a posturilor; 
Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor. 

E-mail: marian.ilie@e-uvt.ro

 Coordonator activități partener P8 

Conf. univ. dr. habil. ILIE Marian 
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Anexa 1 Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 
 
Nr. înregistrare 2649/0-2/18.01.2022 

 
CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

 
Dosarele de candidatură pentru postul pentru care se realizează selecția în cadrul Programului 
Operational Capital Uman, Titlu proiect “Start în carieră prin master didactic", trebuie să conțină 
următoarele documente: 
 

• Scrisoare de intenție; 
• Curriculum vitae Europass; 
• Documente justificative care atestă informațiile din CV (De exemplu : Diplome de studii, 
Certificate formare, Adeverinte de vechime etc.) 
• Documente justificative privind colaborarea cu mediul preuniversitar regional 

 
 

Dosarele de candidatură se vor transmite pe email la adresa marian.ilie@e-uvt.ro cu mențiunea “În 
atenția d-lui Marian ILIE, dosar candidatură post Denumirea postului în cadrul echipei de proiect 
ID 140783, titlul proiectului “Start în carieră prin master didactic" în perioada 19 – 20.01.2022, 
până la orele 14 pm. 
 

 
 

Coordonator activități partener P8 
 

Conf. univ. dr. habil. ILIE Marian 
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Anexa 2 Anunț selecție echipă proiect - Descrierea detaliată a posturilor 

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

În cadrul procedurii de selecție a echipei proiectului cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare 
instituțională ID 140783, titlul proiectului “Start în carieră prin master didactic" care a fost deja 
contractat, se organizează selecția pentru următoarele posturi: 

1 post – specialist relatii publice, cod COR 243201 (studii superioare) - personal administrativ 

Perioada: 24.01.2022 - 30.09.2022 (9 luni) 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 9 ore/luna 
- Experienta specifica postului: intre 5 si 10 ani 
- Responsabilități și atribuții: 

• Redactează documentele solicitate
• planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare
• oferiră suportul necesar pentru organizarea de activități de colaborare între UVT și mediul

preuniversitar pentru implementarea de actiuni menite să crească calitatea acțiunulor instructive-
educative derulate în cadrul programului de masterat didactic la UVT

• îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii încredinţate de coordonatorul de proiect
• elaborează la cererea coordonatorului P8 UVT, rapoarte proprii de activitate, fișe de pontaj

individuale.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească membrii echipei de proiect pentru a fi selectați în 
vederea constituirii echipei de proiect pentru depunerea cererii de finanțare/contractarea proiectului, sunt 
specificate în Ghidurile: Ghidul Solicitantului - Condiții Generale si Conditii Specifice, precum si in Cererea 
de finantare 

Coordonator activități partener P8 

Conf. univ. dr. habil. ILIE Marian 
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Anexa 3 Anunț selecție echipă proiect  -  Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a 
candidaturilor  

 
 

CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A 
CANDIDATURILOR 

 
 

Sunt prezentate criterii și punctaje orientative, acestea fiind modificate în funcție de necesitatea 
fiecărui proiect. 
 

Criterii de selectie Punctaj maxim 

Dosar candidatură 100 puncte 

Total 100 puncte 

 
 

Coordonator activități partener P8 
 

Conf. univ. dr. habil. ILIE Marian 




