
 

Documentele necesare procesului de recrutare şi selecţie ( dosarul de candidatură) va cuprinde : 
1. Cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie ( cerere tip- anexată la prezentul anunţ); 
2. Curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menţioneze proiectul şi postul vizat de candidat; 
3. Copie a actului de identitate  sau a oricărui document care atestă identitatea potrivit legii, a diplomelor,  precum şi a documentelor 

justificative care atestă vechimea în muncă, - conform cu originalul ; 
4. Declaraţie de disponibilitate privind îndeplinirea cerinţelor legate de timpul/programul de lucru şi perioada de angajare ce sunt 

solicitate pentru postul vizat( declaraţie tip - anexată la prezentul anunţ); 
Pentru candidaţii care nu au în derulare, la data selecţiei, raporturi contractuale de muncă cu Universitatea Politehnica Timişoara ( 
contracte de muncă pe perioadă nedeterminată ), dacă sunt selectaţi în urma finalizării procesului de recrutare şi selecţie, la semnarea 
contractului individual de muncă, vor completa dosarul de candidatură cu următoarele înscrisuri: 

‐ Cazier judiciar; 
‐ Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

procedurii de recrutare şi selecţie. 
Dacă  un candidat  vizează  depunerea candidaturii pentru  mai multe posturi, acesta  va    depune câte un dosar pentru fiecare post vizat. 
 
În cazul constatării lipsei unui document din cele enumerate, candidatul va fi respins. 
Dosarele de candidatură, cu toate documentele solicitate în anunţ vor fi transmise on-line de candidat, până la data de 

20.01.2022, orele 16:00, pe adresa proiectefonduristructurale@upt.ro. 
 
Procesul de recrutare şi selecţie pentru prezentul anunţ va avea următorul calendar de desfăşurare: 

 
Nr. Etapa Perioada/ data/ora/ 

1 Publicarea şi afişarea anunţului de recrutare şi selecţie 17.01.2022 

2 Perioada de depunere a dosarelor de candidatură 17.01.2022-20.01.2022, ora 16:00 

3 Verificarea eligibilităţii dosarelor de candidatură  20.01.2022, orele 16:00 

4 Afişarea rezultatelor privind verificarea eligibilităţii dosarelor  20.01.2022, orele 18:00 

5 Depunerea contestaţiilor privind verificarea eligibilităţii dosarelor 21.01.2022, orele 16:00 

6 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după contestaţii 21.01.2022, orele 18:00 

7 Desfăşurarea interviului (candidaţii declaraşi admişi ca urmare a 
verificării eligibilităţii dosarelor şi soluţionării contestaţiilor, dacă e 
cazul) 

Nu este cazul 

8 Publicarea şi afişarea anunţului cu rezultatele finale ale recrutării şi 
selecţiei. 

21.01.2022, orele 20:00 

 Dacă nu sunt contestații, rezultatele finale pot fi afișate în data de 21.01.2022 orele 16:00. 
 

Manager proiect, 
Radu-Adrian VASIU  


