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Anexa 1 

Nr. înregistrare 4604/31.01.2022 

ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

Organizarea unei proceduri de selecție în vederea completării echipei pentru proiectul UNITA- 

Universitas Montium (Grant Agreement number: 101004082 — UNITA — EAC-A02-2019 / 

EAC-A02-2019-1), finanțat din fonduri europene nerambursabile.  

Denumirea proiectului: UNITA- Universitas Montium 

Obiectivul proiectului vizat de prezentul anunţ: 

- Prin strategia pe termen lung și prin misiunea sa, UNITA are ca principale obiective crearea 

unei universități europene participative, deschise, incluzive și eficiente. O universitate 

europeană unde toţi membrii comunităţii contribuie la procesele de internaţionalizare 

instituţională pentru că înţeleg beneficiile acesteia. Această misiune se va realiza prin: 

dezvoltarea unei educații de excelență bazată pe cercetare şi centrată pe studenţi, crearea 

unui mediu de învăţare care să îi inspire pe aceştia cu oportunităţi diverse de dezvoltare 

personală şi profesională, promovarea diversității lingvistice în Europa, dezvoltarea 

regiunilor non-centrale/montane ca parte componentă a comunităţii europene, creşterea 

numărului şi a calităţii mobilităților pentru întreaga comunitate academică a consorţiului. 

Toate acestea se vor realiza într-un campus inter-univesitar european, digitalizat şi conectat 

la ecosistemele socio-economice din regiunile şi teritoriile reprezentate.  

Posturile pentru care se realizează selecția (vacantate prin demisia persoanelor care au ocupat 

funcţiile respective anterior):  

1. Coordonator mobilităţi Office UNITA UVT

2. Inginer IT UNITA UVT

3. Dezvoltător software „Task 5.1- Co-building the UNITA Campus” din cadrul WP 5 -

UNITA Inter-University campus în cadrul proiectului UNITA Universitas Montium
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Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect: 

Nr.crt. Termene Locație 

1. Perioadă depunere dosar 31.01.2022-

04.02.2022, până 

la ora 12:00 

* 

2. Perioadă evaluare 

dosare 

04.02.2022- 

07.02. 2022 

3. Afișare rezultate 07.02.2022, ora 

16:00 

Se vor transmite prin email 

participanților 

4. Perioadă contestații 07.02.2022-

08.02.2022 până 

la ora 14:00 

** 

5. Afișare rezultate finale 08.02.2022 ora 

16:00 

Se vor transmite prin email 

participanților 

*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa: unita@e-uvt.ro (la subiect vă rugăm

să precizați: Dosar candidatură UNITA- Universitas Montium, postul......). 

** Contestațiile se vor trimite prin email la adresa: unita@e-uvt.ro (la subiect vă rugăm să 

precizați: Contestaţie selecţie proiect UNITA- Universitas Montium, postul......). 

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. 

Coordonator activităţi UNITA în cadrul UVT 

Dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc 

mailto:%20unita@e-uvt.ro
mailto:unita@e-uvt.ro
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Anexa A Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 

 Nr. înregistrare 4604/31.01.2022 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul Proiectului 

cu titlul UNITA- Universitas Montium trebuie să conțină următoarele documente: 

• Scrisoare de intenție, redactată în limba engleză;

• Curriculum vitae în format Europass, redactat în limba engleză;

• Carte de identitate (copie scanată).

• Alte documente care să susţină informaţiile din CV.

Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa unita@e-uvt.ro (la subiect vă rugăm 

să precizați: Dosar candidatură proiect UNITA-Universitas Montium, postul......), în intervalul 

31.01.2022 – 04.02.2022, până la ora 12:00. 

Toate documentele vor fi transmise pe email, în format scanat. 

Coordonator activităţi UNITA în cadrul UVT 

Dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc 

mailto:unita@e-uvt.ro
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Anexa B Anunț selecție echipă proiect - Descrierea detaliată a posturilor 

Nr. înregistrare 4604/31.01.2022 

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE  

În cadrul procedurii de selecție pentru proiectul UNITA- Universitas Montium, se 

organizează selecția pentru următoarele posturi: 

1. Coordonator mobilităţi Office UNITA UVT

Perioada: 10.01.2022- 31.10.2023

Norma de lucru: 40 de ore/lună

- Asigură coordonarea tuturor tipurilor de mobilităţi UNITA la partenerul UVT, împreună 

cu coordonatorul local al WP6 UNITA Mobility4All din cadrul proiectului UNITA 

Universitas Montium. 

- Asigură implementarea componentei de mobilităţi UNITA în cadrul UVT (fluxul 

incoming/outgoing) în colaborare cu Departamentul de Relaţii Internaţionale şi echipa 

WP6 UVT. 

- Asigură comunicarea dintre Office UNITA UVT şi celelalte birouri UNITA din cadrul 

alianţei, dintre Office UNITA şi echipele pachetelor de lucru din cadrul proiectului UNITA 

Universitas Montium, pe tema mobilităţilor. 

- Colaborează cu coordonatorul UVT UNITA WP6 „UNITA Mobility 4 All” în vederea 

implementării Task 1- „Increasing mobility for all” şi Task 3- „Digitalizing management 

processes to support and enhance mobilities”. 

- Colaborează cu coordonatorii pachetelor de lucru din proiectul UNITA Universitas 

Montium, altele decât WP6, pentru a realiza mobilităţile din cadrul pachetelor de lucru. 

- Colaborează cu coordonatorul UVT UNITA WP5 „UNITA interuniversity campus” în 

ceea ce priveşte digitalizarea mobilităţilor şi implementarea European Student Card. 

- Împreună cu coordonatorul UVT al UNITA WP6 „UNITA Mobility4Al”l şi coordonatorii 

Erasmus susţine creşterea numărului şi a calităţii mobilităţilor de studenţi şi personal de la 

UVT în alianţa UNITA şi dinspre partenerii UNITA la UVT. 

- Colaborează cu managerii proiectelor din constelaţia UNITA în vederea implementării 

mobilităţilor din cadrul acelor proiecte cu succes. 

- Realizează raportările UNITA UVT privind mobilităţile în cadrul alianţei. 
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- Identifică posibile obstacole în calea implementării activităţilor, propune soluţii în acest 

sens şi le implementează după ce acestea au fost aprobate de superiori. 

- Contribuie la promovarea proiectului UNITA şi a obiectivelor sale. 

- Participă la şedinţele de lucru virtuale şi fizice ale echipei UNITA pe tema mobilităţilor, 

organizate în cadrul UVT sau la nivelul consorţiului. 

Competențe și abilități:  

- Nivel de cunoaştere a limbii engleze C1 sau C2 conform Cadrului European comun de 

referinţă pentru limbi străine. 

- Cunoaşterea componentelor Microsoft Office la nivel avansat (Word, Excel, etc). 

- Cunoaşterea uneia dintre următoarele limbi străine la nivel B1 constituie un avantaj: italiana, 

portugheza, spaniola, franceza. 

Experiență profesională: 

- Studii superioare- minim masterat. 

- Minim 5 ani de experienţă în domeniul mobilităţilor de studenţi şi personal 

didactic/nedidactic. 

- Cunoaşterea iniţiativei Erasmus+ European Universities constituie un avantaj. 

2. Inginer IT UNITA UVT

Perioada: 10.01.2022- 31.10.2023 

Norma de lucru: 40 de ore/lună 

Responsabilități și atribuții: 

- Participă la implementarea Task 5.1 - ”Co-building the UNITA Campus” din cadrul WP5 

”UNITA Inter-University campus” al proiectului UNITA - Universitas Montium, conform 

conţinutului şi calendarului proiectului. 

- Dezvoltă și testează serviciile necesare pentru realizarea intercampusului virtual, alături de 

alți responsabili desemnați de universitățile partenere în consorțiu. 

- Asigură suportul necesar pentru gestionarea aspectelor legate de acest task, inclusiv 

helpdesk. 

- Asigură accesibilizarea campusului virtual UNITA printr-o aplicație mobilă. 

- Colaborează cu alți profesioniști pentru a determina cerințele funcționale și nefuncționale 

pentru software sau aplicații noi dezvoltate în cadrul UNITA. 

- Colaborează cu Office UNITA- UVT în vederea implementării activităţilor din cadrul Task 

5.1 ”Co-building the UNITA Campus”. 

- Colaborează cu coordonatorul local de la nivelul UVT pentru pachetul de lucru 5 - ”UNITA 

Inter-University campus” şi cu ceilalţi coordonatori de Task-uri din cadrul aceluiaşi WP (dacă 

este cazul) în vederea implementării activităţilor din cadrul Task 5.1 - ”Co-building the UNITA 
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Campus”. 

- Colaborează cu coordonatorii locali ai pachetelor de lucru din cadrul echipei UNITA UVT 

pentru a îi susţine în implementarea activităţilor lor ce implică utilizarea intercampusului virtual 

UNITA. 

- Realizează rapoarte și analize la cererea coordonatorului WP5 UNITA Interuniversity 

campus şi a inginerului IT din cadrul proiectului UNITA, al coordonatorului UNITA de la 

nivelul UVT sau de la nivelul consorțiului, privind conținutul activităților pe care le 

implementează. 

- Participă la ședințele de lucru virtuale și fizice ale echipei UNITA, organizate în cadrul 

UVT sau la nivelul consorțiului. 

Competențe și abilități: 

- Nivel de cunoaștere a limbii engleze minim C1 conform Cadrului European comun de 

referință pentru limbi străine. 

- Cunoașterea componentelor Microsoft Office la nivel avansat (Word, Excel etc). 

- Cunoaşterea PHP, SQL, SSH, SSL, NextCloud, API Programming, Computers 

Networking, Cloud computing, Moodle LMS. 

- Programarea dispozitivelor mobile, Programare Python sau C++. 

- Cunoașterea modelor de inteligentă artificială și incremental learning constituie un avantaj. 

- Experiență profesională relevantă: 

- Cunoașterea uneia dintre următoarele limbi străine la nivel B1 constituie un avantaj: 

italiana, portugheza, spaniola, franceza. 

Experiență profesională relevantă: 

- Studii superioare. 

- Minimum 3 ani de experiență în domeniul vizat de postul scos la concurs. 

- Cunoașterea inițiativei Erasmus+ European Universities constituie un avantaj. 

3. Dezvoltator software „Task 5.1- Co-building the UNITA Campus” din cadrul WP 5 -

UNITA Inter-University campus în cadrul proiectului UNITA Universitas Montium

Perioada: 10.02.2022- 31.12.2022 

Norma de lucru: 40 de ore/lună 

Responsabilităţi şi atribuţii: 

- Participă la implementarea Task 5.1 - ”Co-building the UNITA Campus” din cadrul WP 5 

- ”UNITA Inter-University campus” al proiectului UNITA - Universitas Montium, conform 

conţinutului şi calendarului proiectului. 

- Dezvoltă și testează serviciile necesare pentru realizarea intercampusului virtual, alături de 

alți responsabili desemnați de universitățile partenere în consorțiu. 

- Asigură suportul necesar pentru gestionarea aspectelor legate de acest task. 
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- Asigură accesibilizarea campusului virtual UNITA printr-o aplicație mobilă. 

- Colaborează cu alți profesioniști pentru a determina cerințele funcționale și nefuncționale 

pentru software sau aplicații noi dezvoltate în cadrul UNITA. 

- Colaborează cu Office UNITA- UVT în vederea implementării activităţilor din cadrul Task 

5.1 - ”Co-building the UNITA Campus”. 

- Colaborează cu coordonatorul local de la nivelul UVT pentru pachetul de lucru 5 - ”UNITA 

Inter-University campus” şi cu ceilalţi coordonatori de Task-uri din cadrul aceluiaşi WP (dacă 

este cazul) în vederea implementării activităţilor din cadrul Task 5.1 - ”Co-building the UNITA 

Campus”. 

- Realizează rapoarte şi analize la cererea coordonatorului local si de la nivelul consorţiului 

pentru pachetul de lucru în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, al coordonatorului UNITA de 

la nivelul UVT sau de la nivelul consorţiului, privind conţinutul activităţilor pe care le 

implementează. 

- Participă la şedinţele de lucru virtuale şi fizice ale echipei UNITA, organizate în cadrul 

UVT sau la nivelul consorţiului. 

Competențe și abilități: 

- Nivel de cunoaştere a limbii engleze B sau C conform Cadrului European comun de 

referinţă pentru limbi străine. 

- Cunoaşterea PHP, SQL, SSH, SSL, Trello, Computers Networking, Cloud computing, 

Programarea dispozitivelor mobile, Programare Python sau C++.  

- Cunoașterea modelor de inteligentă artificială și incremental learning constituie un avantaj. 

Experiență profesională relevantă: 

- Studii superioare în informatică, inginerie software, economie informatică sau similar. 

- Minim 2 ani de experienţă în domeniul vizat de postul scos la concurs. 

- Capacitatea de a lucra independent într-o echipă multidisciplinară și multiculturală. 

- Cunoaşterea iniţiativei EduGain constituie un avantaj. 

Coordonator activităţi UNITA în cadrul UVT 

Dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc 
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Anexa C Anunț selecție echipă proiect  -  Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare 

a candidaturilor  

Nr. înregistrare  4604/31.01.2022 

CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A 

CANDIDATURILOR 

Criterii de selecție Punctaj maxim 

Dosar candidatură 100 de puncte 

Total 100 de puncte 

Punctaj minim pentru ocuparea postului: 80 de puncte. 

Coordonator activităţi UNITA în cadrul UVT 

Dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc 




