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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 
instituțională cu finanțare nerambursabilă care a fost contractat. 

Denumirea proiectului: “Green UVT 2022”, (sursa 2114), proiect finanţat de Ministerul 
Educației prin fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de 
finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS). 

Obiectivele proiectului: 
Proiectul vizează susținerea implicării Universității de Vest din Timișoara în acțiuni cu 

participarea studenților, menite să contribuie la creșterea calității și prestigiului învățământului 
superior din România, cu misiunea contribuției la atingerea țintelor europene stabilite pentru 
dezvoltarea spațiului european al educației (2021-2030) cu focus asupra dublei tranziții verzi și 
digitale. 
În mod particular, Green UVT 2022  își propune să răspundă țintelor stabilite privind dezvoltarea 
spațiului european al educației (2021-2030) prin următoarele priorități: 

 Provocare educațională adresată studenților și personalului UVT pentru a contribui la
dezvoltarea durabilă a Universității de Vest din Timișoara, inclusiv prin înverzirea spațiilor
de învățământ și/sau de cazare din campusul UVT;

 Dotarea spațiilor de învățământ și/sau de cazare ale UVT cu instrumentele necesare
pentru a facilita contribuția studenților la dezvoltarea economiei circulare pentru tranziție
verde;

 Dezvoltarea unei campanii de conștientizare privind conceptele economiei circulare și
pași concreți pentru contribuția studenților și cetățenilor la obiectivele de dezvoltare
durabilă, respectiv tranziția verde și digitală;

 Dezvoltarea de activități în cadrul UVT Digital & Green Living Lab, ca laborator viu pentru
educație și cercetare participativă cu contribuția cetățenilor la tranziția verde și digitală,
ca parte din European Network of Living Labs, și organizarea de schimburi de experiență
pentru preluarea de bune practici în domeniu;

 Organizarea Conferinței „UVT Green Week” – ediția a V-a.
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Posturile pentru care se realizează selecția: 

1. Asistent de cercetare științifică în Psihologie – 1 post

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

Nr.crt. Termene Locație 
1. Perioada depunere dosar 16.05-20.05.2022, ora 

16.00 
* 

2. Perioada evaluare dosare 23.05.2022, 08.00-
12.00 

3 Interviu 23.05.2022, 14.00-
15.00 

4 Transmiterea rezultatelor 23.05.2022, ora 16.00 Se vor transmite prin 
email participanților 

5 Perioadă contestații 24.05.2022, ora 16.00 ** 
6. Transmitere rezultatelor 

finale 
25.05.2022, ora 16.00 Se vor transmite prin 

email participanților 
*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa: verde@e-uvt.ro (la subiect vă
rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect FSS Green UVT 2022, postul......). 

** Contestațiile se vor trimite prin email la adresa: verde@e-uvt.ro (la subiect vă rugăm să 
precizați: Contestație dosar candidatură proiect proiect FSS Green UVT 2022, postul......). 

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

Director proiect, 
Ec. Dr. Alexandra Petcu 

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

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul 
proiectului cu titlul: “Green UVT 2022”, (sursa 2114), proiect finanţat de Ministerul Educației prin 
fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a 
instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS), trebuie să conțină următoarele documente 
(scanate într-un singur fișier .pdf): 

• Scrisoare de intenție în limba română;
• Curriculum vitae în format Europass în limba română (semnat pe fiecare pagină și datat pe

ultima pagină);
• Documente justificative care atestă informațiile din CV (atât documente care atestă

studiile realizate, cât și experiența profesională, 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 verde@e-uvt.ro (la subiect vă 
rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect FSS Green UVT 2022, postul......), în 16.05-
20.05.2022. 

Toate documentele vor fi transmise prin e-mail, 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, carte de identitate scanată, cu 
mențiunea „conform cu originalul” și semnătura titularului). 

Director proiect, 
Ec. Dr. Alexandra Petcu 

mailto:verde@e-uvt.ro
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Anexa 2: Anunț selecție echipă proiect – Descrierea detaliată a posturilor 

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 finanțare nerambursabilă “Green UVT 2022”, care este contractat, se organizează selecția 
pentru următoarele posturi: 

1. Post: Asistent de cercetare științifică în Psihologie – 1 post

Perioada: maxim 7 luni (în perioada 26 Mai – 14 Decembrie 2022) 
Poziţia în COR/Cod: 263416 
Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total):  maxim 8 ore/zi, maxim 1018 ore în total contract 
Responsabilități și atribuții: 

• specifice cercetării științifice în domeniul Psihologie;
• realizarea obiectivelor proiectului FSS Green UVT 2022, asigurându-se că, la nivelul

acțiunilor ce revin UVT, proiectul Green UVT 2022 este planificat, organizat și monitorizat
eficient, își atinge scopurile și obiectivele stabilite;

• contribuie la activitățile de:
o Provocare educațională adresată studenților și personalului UVT pentru a contribui

la dezvoltarea durabilă a Universității de Vest din Timișoara, inclusiv prin înverzirea
spațiilor de învățământ și/sau de cazare din campusul UVT;

o Dezvoltarea unei campanii de conștientizare privind conceptele economiei circulare
și pași concreți pentru contribuția studenților și cetățenilor la obiectivele de
dezvoltare durabilă, respectiv tranziția verde și digitală;

o Dezvoltarea de activități în cadrul UVT Digital & Green Living Lab, ca laborator viu
pentru educație și cercetare participativă cu contribuția cetățenilor la tranziția verde
și digitală, ca parte din European Network of Living Labs, și organizarea de schimburi
de experiență pentru preluarea de bune practici în domeniu;

o Organizarea Conferinței „UVT Green Week” – ediția a V-a;
• este responsabil pentru asigurarea calității demersului de cercetare științifică în

psihologie și a adecvării metodologiilor și instrumentelor pentru scopurile proiectului;
• asigură conștientizarea, accesibilitatea, eliberarea, utilizarea adecvată, securitatea și

gestionarea datelor în acord cu protecția datelor cu caracter personal;
• planifică, organizează, monitorizează, supraveghează și gestionează datele ce contribuie

la procesul de cercetare științifică și activitățile în care această cercetare este valorificată
în cadrul proiectului;

• este responsabil de asigurarea implementării corecte a activităților și sarcinilor ce îi revin
în cadrul proiectului, cu respectarea procedurilor interne UVT;
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Competențe și abilități: 
• nivel de cunoaştere a limbii engleze/franceze C1 sau C2 conform Cadrului European

comun de referinţă pentru limbi străine;
• cunoaşterea componentelor Microsoft Office la nivel avansat (Word, Excel, etc) și SPSS;
• cunoașterea instrumentelor de gestionare a documentelor colaborative și a celor de

arhivare;
• abilități de lucru în echipă, abilități interculturale.

Experiență profesională: 
• experiență profesională generală de minim 10 ani;
• experiență în managementul datelor științifice;
• experiență în structuri de colaborare pentru cercetare/inovare în psihologie cu accent

asupra soluțiilor bazate pe natură pentru dezvoltare durabilă.
Nivel studii: 

• studii superioare finalizate cu diplomă de master sau doctorat.

Director proiect, 
Ec. Dr. Alexandra Petcu 
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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 selecție Punctaj maxim 

Evaluarea dosarelor, avându-se în vedere experiența 
profesională, nivelul de studii, competențele și abilitățile cerute 
conform specificului postului. 

50 

Interviu 50 

Director proiect, 
Ec. Dr. Alexandra Petcu 




