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Anexa 1 

 

Număr de înregistrare: 9393/0-1/ 18.02.2022 

 

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 finanțat din 

fonduri nerambursabile cu titlul: “Centru de Învățare pentru Tehnologie, Artă și Sport” 

Denumirea programului: Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE, categorie de SGCU-CI 

Acord de grant nr. 296/SGU/CI/ III din 18.12.2019 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea ratei de retentie a studentilor cu minim 3% 

prin furnizarea de servicii de invatare activa, consiliere si orientare in cariera, activitati didactice 

remediale in mod integrat pentru studentii in primul an de studii - in special a studentilor aflati in 

situatii de rise ridicat de abandon. 

Posturile pentru care se realizează selecția: 

 

1. Responsabil Centru Artă  

 

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

Nr. crt.  Termene Locație 

1. Perioada depunere dosar 
21.02.2022-23.02.2022, 

ora 16:00 

Dosarele se vor transmite pe 

adresa de e-mail: 

nicoleta.stefu@e-uvt.ro 

2. 
Perioada evaluare 

dosare 

24.02.2022, ora 12:00-

14:00 
* 

3. Afișare rezultate 24.02.2022, ora 16:00 
Se vor transmite prin e-mail 

candidaților 

4. Perioadă contestații 25.02.2022, ora 12:00 

se vor transmite pe adresa de 

e-mail: nicoleta.stefu@e-

uvt.ro 

5. Afișare rezultate finale 28.02.2022, ora 12:00 
Se vor transmite prin e-mail 

participanților 
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*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa nicoleta.stefu@e-uvt.ro (la subiect

vă rugăm să precizați următoarele: Dosar candidatură proiect ROSE - Acord de grant nr.

296/SGU/CI/ III din 18.12.2019 și postul pentru care se candidează).

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

să precizați: Contestație dosar candidatură proiect ROSE Acord de grant nr. 296/SGU/CI/ III din

18.12.2019 și postul care vizează contestația)

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: ȘTEFU Nicoleta 

Adresă de e-mail: nicoleta.stefu@e-uvt.ro 

Director proiect, 

Conf. univ. dr. ȘTEFU Nicoleta 
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Anexa 1 Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 

Număr de înregistrare: 9393/0-1/ 18.02.2022 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ  

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

Proiectului cu titlul „Centru de Învățare pentru Tehnologie, Artă și Sport”– Acord de grant nr. 

296/SGU/CI/ III din 18.12.2021, finanțat prin Programul de finanțare - Schema de granturi pentru 

universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE, categorie de 

grant-SGCU-CI, trebuie să conțină următoarele documente: 

• Scrisoare de intenție de 1-2 pagini;

• Curriculum vitae;

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

în format .pdf).

Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa nicoleta.stefu@e-uvt.ro (la

subiect vă rugăm să precizați următoarele: Dosar candidatură proiect ROSE - Acord de grant nr. 

296/SGU/CI/ III din 18.12.2019 și postul pentru care se candidează), în intervalul 21.02.2022 – 

23.02.2022 ora 16:00. 

Toate documentele vor fi transmise pe e-mail, în format scanat, într-un singur document 
pdf (scrisoare de intenție, CV format Europass cu poziția vizată, documente justificative care să 

ateste informațiile prezentate în CV). 

Director proiect, 

Conf. univ. dr. ȘTEFU Nicoleta 

Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight
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Anexa 2: Anunț selecție echipă proiect – Descrierea detaliată a postului 

Număr de înregistrare: 9393/0-1/ 18.02.2022 

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 de dezvoltare 

instituțională cu titlul: „Centru de Învățare pentru Tehnologie, Artă și Sport”, care este în 

implementare, se organizează selecția pentru următorul post: 

1. Post: Responsabil Centru Artă

Perioada: 10 luni

Norma de lucru: 6 h/lună

Responsabilități și atribuții:

- Responsabil de pregătirea și coordonarea activităților pentru centrul ARTA;

- Responsabil de punerea în funcțiune a echipamentelor din cadrul Centrului Arta;

- Participă la evenimentele de promovare și vizibilitate din cadrul proiectului;

- Realizează și transmite documentele necesare raportării activității desfășurate în cadrul

Centrului Arta:

- Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care fumizează informațiile din

domeniul său de activitate;

- Gestionează documentele proiectului din sfera sa de activitate;

- Participă la ședințele de proiect;

- Colaborează cu ceilalți membri ai echipei de proiect pentru buna implementare a

acestuia.

Competențe și abilități specifice: 

- Abilități de planificare, organizare și coordonare de manifestări cultural-artistice;

- Experiență în muzică, interpretare instrumentală și muzică de cameră;

- Abilități de comunicare interpersonală;

- Cunoașterea pachetului Ms Office;

Experiență profesională: 

- Experiență în învățământul universitar în domeniul muzicii de 10 ani sau mai mult;

- Experiență în organizarea de evenimente muzicale;
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Nivel studii: 

- Studii universitare finalizate cu diplomă de Doctorat în domeniul muzicii;

- Cursuri de perfecționare în domeniul științelor educației în învățământul superior;

Statut de angajat cu norma de bază în UVT. 

Nivel bun de cunoaștere și înțelegere a limbii engleze (minim utilizator independent B2, 

preferabil C1).  

Director proiect, 

Conf. univ. dr. ȘTEFU Nicoleta 
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Anexa 3: Anunț selecție echipă proiect – Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare 

a candidaturilor  

Număr de înregistrare: 9394/0-1/ 18.02.2022 

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 Observații 

Dosar de candidatură 40 puncte 

Evaluarea realizată pe baza 

scrisorii de intenție a CV-ului 

și a documentelor 

justificative care atestă 

informațiile din acesta. 

Experiență în învățământul 

universitar în domeniul 

muzicii de 10 ani sau mai 

mult; 

30 puncte 
Dovedită prin intermediul 

unui document justificativ.  

Experiență în organizarea de 

evenimente muzicale; 
30 puncte 

10 puncte pentru fiecare 

eveniment.  

Total 100 puncte 

Director proiect, 

Conf. univ. dr. ȘTEFU Nicoleta 




