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ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT ERASMUS 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

Organizarea unei proceduri de selecție a echipei de proiect pentru proiectul 612205-EPP-1-

2019-1-RO-EPPKA3-IPI-SOC-IN cu finanțare nerambursabilă. 

Denumirea proiectului: „Education, training and lifelong learning as dynamic interventions 

to promote inclusion and common values in correctional justice for minors and young adults 

with educative challenges” (612205-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-IPI-SOC-IN). 

Obiectivul general al proiectului: Încurajarea includerii tinerilor dezavantajați din centre și 

instituții aflate de sub controlul justiției pentru minori, inclusiv a persoanelor provenite din migrație, 

cu prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii. 

Posturile pentru care se realizează selecția: 

1. Postul: Trainer/Cercetător în stiinte politice– 1 post

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

Nr.crt. Termene Locație 

1. Perioada depunere dosar 21-22.02.2022, ora 

12.00 

* 

2. Perioada evaluare dosare 22.02.2022, ora 12-18 

3. Afișare rezultate 22.02.2022, ora 18.00-

20.00 

Se vor transmite prin 

email participanților 

4. Perioadă contestații 23.02.2022, ora 12.00 ** 

5. Afișare rezultate finale 23.02.2022, ora 14.00 Se vor transmite prin 

email participanților 
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*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa: florin.lobont@e-uvt.ro (la subiect vă

rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect 612205-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-IPI-SOC-

IN, postul Trainer/Cercetător în stiinte politice). 

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

precizați: Contestație dosar candidatură proiect 612205-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-IPI-SOC-

IN, postul Trainer/Cercetător în stiinte politice). 

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. 

Persoană de contact: LOBONT FLORIN 

Tel.: 0721090035 

E-mail: florin.lobont@e-uvt.ro 

Director proiect,  

Prof. univ. dr. LOBONT FLORIN 

mailto:florin.lobont@e-uvt.ro
mailto:nicolae.bibu@e-uvt.ro
mailto:nicolae.bibu@e-uvt.ro
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Nr. înregistrare 9383/18.02.2022 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

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

612205-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-IPI-SOC-IN trebuie să conțină următoarele documente: 

• Scrisoare de intenție;

• Curriculum vitae în format Europass (semnat pe fiecare pagină și datat pe ultima pagină);

• Documente justificative care atestă informațiile din CV (scanate într-un singur document,

în format pdf);

• Carte de identitate (scanată, în format pdf, cu mențiunea ”conform cu originalul” și

semnătura titularului).

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

rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect proiect 612205-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-IPI-

SOC-IN, postul Trainer/Cercetător în stiinte politice), până la data de  22.02.2022, ora 12,00. 

Toate documentele vor fi transmise pe email, în format scanat, într-un singur pdf (scrisoare de 

intenție, CV format Europass cu poziția vizată, documente justificative care să ateste informațiile 

prezentate în CV, semnate pe fiecare pagină). 

Director proiect,  

Prof. univ. dr. LOBONT FLORIN 

mailto:ramona.palos@e-uvt.ro
mailto:ramona.palos@e-uvt.ro
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DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

În cadrul procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul 612205-EPP-1-2019-1-RO-

EPPKA3-IPI-SOC-IN care este contractat, se organizează selecția pentru următoarele posturi: 

1. Post: Trainer/Cercetător în stiinte politice

- Perioada: 9 luni 

- Poziţia în COR/Cod: 263309 

- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 12 h/lună 

- Responsabilități și atribuții:  

- Organizarea evenimentelor împreună cu echipa de proiect 

- Gestionează comunicarea cu toți partenerii de proiect 

- Participarea la activitățile de training/predare din cadrul proiectui 

- Participarea la elaborarea materialelor de cercetare și training 

- Participarea la activitati de diseminare, intalnirii cu partenerii de proiect, stakeholderii si 

mass-media pe activitati din proiect. 

- Completeaza si depune la termen documentele de care este responsabil pentru raportarea 

proiectului, precum si raportul propriu de activitate lunar si fisa lunara de pontaj; 

 Răspunde de realizarea atribuțiilor de serviciu în conformitate cu prevederile

REGULAMENT 679 din 04-05-2016, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

şi libera circulaţie a acestor date

 Raspunde conform prevederilor legale in vigoare pentru activitatea desfasurata, respectiv

pentru  neîndeplinirea din culpă sau cu intenţie a îndatoririlor ce-i revin  conform fisei

postului, contractului de munca, si normelor legale specifice activitatii desfasurate.

 Este direct răspunzător de respectarea principiilor etice și de asigurarea calității

implementării pe tot parcursul proiectului;

 Participă la diseminarea rezultatelor cercetării (prezentări la conferințe, simpozioane, etc);

 Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii

obiectivelor propuse;

 Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru,

punctualitatea în întocmirea și predarea rapoartelor etc.)

 Nerealizarea corectă a sarcinilor şi atribuţiilor stabilite şi nerespectarea limitelor de
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competenţă, conform sarcinilor descrise și/sau deciziilor superiorilor, atrage răspunderea 

disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.  

- Competențe și abilități: abilități de comunicare interpersonală, lucru în grup; 

- Experiență profesională: participarea în proiecte europene și internaționale constituie un 

avantaj; 

- Nivel studii: studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul sociologiei/ 

asistenței sociale, sau cel puțin unul din următoarele: 1. studii de master în sociologie/ științe 

sociale; 2. doctorat în științe sociale. 

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 legislația în vigoare. 

Director proiect,  

Prof. univ. dr. LOBONT FLORIN 
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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 selecție  Punctaj maxim 

Dosar candidatură  100 p 

Total 100 

puncte 

Director proiect,  

Prof. univ. dr. LOBONT FLORIN 




