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Anexa 1   

Nr. Înregistrare 7393/0-1/ 10.02.2022 

 

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 contractat.  

 

Denumirea proiectului: SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o Evoluție 

academică reușită a tuturor Studenților 
Denumirea Programului: Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului 

privind Învăţământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 

8481-RO  

Obiectivul general al cererii de finanțare: Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea 

unui program integrat de activități educaționale inovative și atractive cum ar fi cele remediale, de 

îndrumare și sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, de coaching și dezvoltare 

personală, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și workshopuri pentru un număr de 

200 studenți, înmatriculați în anul I de studii universitare și aflați într-o situație cu risc ridicat de 

abandon al studiilor universitare. 

 

Posturile aferente implementării proiectului SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o 

Evoluție academică reușită a tuturor Studenților, coordonat de către FACULTATEA DE 

CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE, din cadrul UNIVERSITĂȚII DE VEST din TIMIȘOARA, 

pentru care se realizează selecția:  

 
 Expert activități remediale - 15 posturi 

 
Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect:  

Nr.crt.   Termene Locație 
1. Perioada depunere dosar 

complet  
14.02.2022 – 17.02.2022, 

până la ora 16:00 

*Conform detaliilor 
specificate mai jos 

2. Perioada evaluare dosare 18.02.2022  

3. Afișare rezultate 18.02.2022, ora 16:00 Se vor transmite prin 
email la participanți 

4. Perioadă contestații  21.02.2022, până la ora 16:00 ** Conform 
detaliilor specificate 
mai jos 

5. Afișare rezultate finale 22.02.2022, până la ora 16:00 Se vor transmite prin 
email la participanți 

                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  .I 
              UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
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*Dosarele de candidatură se vor transmite pe e-mail la adresa adrian.sinitean@e-uvt.ro sau se 
vor depune în format fizic la secretariatul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, etaj I,cu 
mențiunea în atenția domnului Manager de proiect Lect. Univ. Dr. Sinitean Adrian, dosar 
candidatură post Denumirea postului în cadrul echipei de proiect SUsținerea formării 
Competențelor Cheie pentru o Evoluție academică reușită a tuturor Studenților.  
 
** Contestațiile se vor transmite pe e-mail la adresa adrian.sinitean@e-uvt.ro cu număr de 
înregistrare luat de la registratura UVT sau în format fizic la secretariatul Facultății de Chimie, 
Biologie, Geografie, etaj I, într-un plic sigilat, cu mențiunea în atenția domnului Manager de 
proiect Lect. Univ. Dr. Sinitean Adrian, dosar candidatură post Denumirea postului în cadrul 
echipei de proiect SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o Evoluție academică reușită 
a tuturor Studenților.  
 
           Următoarele Anexe fac parte integrantă 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.  
 

Persoană de contact: Adrian Sinitean 

E-mail: adrian.sinitean@e-uvt.ro  

 

 

 

 

Lect. Univ. Dr. SINITEAN Adrian 

Manager proiect 

 

 

___________________________________ (semnătura) 

10.02.2022

mailto:adrian.sinitean@e-uvt.ro
mailto:adrian.sinitean@e-uvt.ro
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Anexa 1 Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 

 

Nr. Înregistrare 7393/0-1/ 10.02.2022 

 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

 

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul Schemei de 
granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar – 

ROSE, titlu proiect “SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o Evoluție academică 

reușită a tuturor Studenților ", trebuie să conțină următoarele documente: 

 Scrisoare de intenție; 

 Curriculum vitae în format Europass (scanat, într-un singur document, în format pdf, semnat 

pe fiecare pagină de către titular) cu denumirea poziției vizate; 

 Documente justificative care atestă informațiile din CV (ex.: diplome de studii, certificate 

formare, adeverințe de vechime etc.) scanate într-un singur document, în format pdf.; pe 

fiecare pagină se menționează „conform cu originalul” și se semnează de către titular; 

 Carte de identitate (scanată, în format pdf., cu mențiunea „conform cu originalul” și 
semnătura titularului); 

 Certificat de căsătorie (scanat, în format pdf., cu mențiunea „conform cu originalul” și 

semnătura titularului), acolo unde este cazul. 

 

 
Dosarele de candidatură se vor transmite pe e-mail la adresa adresa adrian.sinitean@e-uvt.ro     
sau se vor depune în format fizic la secretariatul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, etaj 
I,cu mențiunea în atenția domnului Manager proiect Sinitean Adrian, dosar candidatură post 
Denumirea postului în cadrul echipei de proiect SUsținerea formării Competențelor Cheie 
pentru o Evoluție academică reușită a tuturor Studenților, în perioada 14.02.2022 – 17.02.2022, 
până la ora 16 am. 
  

 

 

 

 

 

 

Lect. Univ. Dr. SINITEAN Adrian 

Manager proiect 

 

 

___________________________________ (semnătura) 

10.02.2022 
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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 de proiect pentru proiectul cu finanțare nerambursabilă 

de dezvoltare instituțională “SUsținerea formării Competențelor Cheie pentru o Evoluție 

academică reușită a tuturor Studenților " care este în etapa de implementare, se organizează 

selecția pentru următoarele posturi: 

 
 

 

 

 
 Expert activități remediale - 15 posturi 

- 5 posturi pentru domeniul Biologie; 

- 5 posturi pentru domeniul Chimie; 

- 5 posturi pentru domeniul Geografie. 

Perioada: 2 luni 

Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 15 ore/lună 

 

Responsabilități și atribuții: 

- Redactează resurse specifice online, utilizabile la cursuri, la lucrările practice și pentru 

autoevaluarea și exersarea studenților, la nivelul fiecărei materii din anul I, ciclul de licență 

pentru crearea unei biblioteci virtuale de materiale didactice; 

- Efectuează evaluări inițiale, inclusiv ale competentețelor digitale și vor susține activități didactice 

remediale cu studenții anului I; 

- Susțin întâlniri, prelegeri, facilitează desfășurarea de work-shop-uri și/sau cursuri pentru aducerea 

studenților la un nivel optim de cunoștințe, pe baza informațiilor primite de la tutorii de an; 

Cerințe: 

Pentru domeniul Biologie: 

- Studii superioare, în domeniul Biologie; 

Pentru domeniul Chimie: 

- Studii superioare, în domeniul Chimie; 

Pentru domeniul Geografie: 

- Studii superioare, în domeniul Geografie; 

 

Competențe: Abilități de comunicare, de asumare a responsabilității, capacitatea de a lucra în 

echipă; Atitudine pozitivă, spirit creativ și inovativ; Capacitatea de a redacta rapoarte clare și 

corecte; Abilități utilizare PC (pachet MS Office); 

 

 

Lect. Univ. Dr. SINITEAN Adrian 

Manager proiect 

 

 

___________________________________ (semnătura) 
10.02.2022 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lect. Univ. Dr. SINITEAN Adrian 

Manager proiect 

 

 

___________________________________ (semnătura) 

10.02.2022 

 

 

 

  


