
 

 

 

Anexa nr. 1 

 

 

Nr.  15538/24.06.2022 (Registratura UPT)  

 

 

Verificat           Aprobat 

___________                       __________ 

 

 

Către, 

 

Conducerea Universităţii Politehnica Timişoara 

 

Subsemnatul, LIVIU MAȘAVINA, în calitate de manager proiect, solicit iniţierea procedurii 

pentru recrutarea şi selecţionarea personalului pentru următoarele posturi din cadrul 

proiectului cu titlul: “Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru 

programele de studii doctorale și postdoctorale/InoHubDoc” Cod SMIS 2014+ : 153437, 

contract de finanțare nr. 62107 DG PECU din 16.06.2022 

 

 

1. Expert stiintific- invatamant -ESI-S 

2. Expert GDPR 

3. Responsabil Experți grup țintă și angajabilitate/proces – REGTA 

4. Expert grup țintă și angajabilitate – EGTA 1 

5. Expert grup țintă și angajabilitate EGTA 2 

6. Expert grup țintă și angajabilitate EGTA 3 

 

Menţionez că posturile se află în structura proiectului, încadrându-se în dispoziţiile art. 10^6 

din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările ulterioare si ale O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aprobată prin Legea 

nr. 79/2018. 

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

- Anunţul de recrutare  

- Propunerea privind componenţa comisiei de recrutare şi selecţie şi a comisiei de 

contestaţii  

- Criteriile de recrutare şi selecţie  

- Orice alte documente relevante (extras cerere de finanţare, bugetul proiectului etc.)  

-  

 

Cu stimă, 

 

Liviu MARȘAVINA 

Manager proiect  

  



 

Anexa nr. 2 

 

Nr. 15538/24.06.2022   (înregistrat la Registratura UPT) 

 

 

ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI 

cu titlul “Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de 

studii doctorale și postdoctorale/InoHubDoc”, ID 153437 

 

Universitatea Politehnica Timişoara, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului  “Rețea de 

excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și 

postdoctorale/InoHubDoc” - ID 153437 

 

ANUNŢĂ 

recrutarea şi selecţia personalului în cadrul Proiectului “InoHubDoc” pentru următoarele posturi:  

 

                                                 
1 Se completează cu toate cerințele necesare ocupării postului conform contractului/cererii de finanțare. 

Nr. 

Ctr 

Funcţia 

(conform 

cererii/ 

contractului 

de finanţare) 

Durata 

CIM ( de 

la data 

de….. 

până la 

data 

de…..) 

[conform 

cererii/ 

contractul

ui de 

finanţare] 

Nr. De 

ore 

prestat

e pe 

lună ( 

confor

m 

cererii/ 

contra

ctului 

de 

finanţa

re) 

Salariu

l brut 

lunar ( 

nr. De 

ore x 

tariful 

orar) 

Atribuţiile postului 

Cerinţe pentru ocuparea 

postului (studii, vechime, 

etc)1 

1 

Expert 

stiintific- 

invatamant -

ESI-S 

Cod COR 

235104 -

expert 

invatamânt 

17 luni 20 

20*137

=2740 

lei 

Implicare în activitățile 

proiectului A2.2, A3.1, A4.1, 

A4.2, A5.2, A6.2, A6.4 

- Coordonează derularea 

activităților științifice 

realizate la nivelul proiectului 

în cadrul partenerului. 

- Identifică temele de cercetare 

aplicativă cu caracter științific 

adecvat cercetărilor 

doctorale și postdoctorale 

- Stabilește direcțiile de 

dezvoltare strategica a 

cercetărilor realizate în 

colaborare cu mediul public-

privat. 

- Coordonează raportarea 

activităților științifice in 

vederea întocmirii 

rapoartelor tehnice; 

- Asigură implementarea 

activităților pentru programe 

de cercetare aplicativa, 

inovare si formare 

profesională și a atelierelor 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență/masterat, 

doctorat în inginerie 

 

Experiența solicitată: 

Experiență 

profesionala/specifica 

relevantă proiectului: 

experiența in mediul 

universitar/ experiență in 

activități de cercetare / 

dezvoltare /inovare. 

 



de lucru pe teme specifice 

tehnice; 

- Supervizează activitatea 

focusgrup-uri in vederea 

consolidării parteneriatelor 

dintre universități și actorii 

din domeniul cercetării şi 

inovării pentru stimularea 

dezvoltării de noi programe 

de studii doctorale şi 

postdoctorale, cu aplicații 

directe în economie 

- Supervizează activitățile de 

consiliere si orientare în 

cariera prin workshop-uri 

pentru doctoranzi si 

cercetători postdoctorali. 

 

2. 

Expert GDPR 

Cod COR 

242231 

Responsabil 

cu protectia 

datelor cu 

caracter 

personal 

17 luni  6 

6*103

= 

618 lei 

Expertul este implicat pe 

activitatile:A2.1, A2.2, A 3.1, 

A4.1, A4.2, A4.3, A5.1, 

A5.2,A6.1, A6.2, A6.3, A6.4,. 

Orele sunt repartizate inegal in 

luna. 

-să asigure protecția datelor cu 

caracter personal privind 

prelucrarea acestora luând în 

considerare datele persoanei 

în raport cu funcția pe care o 

îndeplinește în societate și 

echilibrat cu alte drepturi 

fundamentale, în 

conformitate cu principiul 

proporționalității; 

-să se asigure că pune în 

aplicare măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate 

pentru a asigura că, în mod 

implicit, sunt prelucrate 

numai date cu caracter 

personal care sunt necesare 

pentru fiecare scop specific 

al prelucrării 

-să se asigure cu 

responsabilitate că datele 

sunt păstrate într-o formă 

care permite identificarea 

persoanelor vizate pe o 

perioadă care nu depășește 

perioada necesară 

îndeplinirii scopurilor în care 

sunt prelucrate datele 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență – 3 ani 

 

 

Experiența solicitată: 

Experienta ca responsabil cu 

protecția datelor cu carcater 

personal 0-5 ani (1 an) 

 

Deținere curs de specializare 

responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal 

și experiență în legislația și 

practicile de protecție a 

datelor la nivel național și 

european, precum și o 

înțelegere adecvată a RGPD; 

3. 

Responsabil 

Experți grup 

țintă și 

angajabilitate

/proces – 

REGTA 

Cod COR  
243201 

17 luni 41 
41*103

= 4223 

Expertul este implicat pe 

activitatile:A2.1, A2.2, A 3.1, 

A4.1, A4.2, A4.3, A5.1, 

A5.2,A6.1, A6.2, A6.3, A6.4,. 

Orele sunt repartizate inegal 

in luna. 

-participă la redactarea 

metodologiei de selecție in 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență – 3 ani 

 

 

Experiența solicitată: 

Experienta ca expert in proiecte 

cu fonduri europene (minim un 



Specialist in 

relatii publice 

GT a doctoranzilor si post 

doctoranzilor 

- coordonează echipa de Expert 

grup țintă si 

angajabilitate/proces de la 

nivelul parteneriatului 

-planificarea si organizarea 

strategiei de identificare a 

locurilor de munca; 

-contactarea posibililor 

angajatori si realizarea unei 

baze de date; 

-realizarea legaturii dintre 

angajatori si viitorii angajati; 

-sustinerea in realizarea si 

adaptarea CV-urilor si a 

Scrisorilor de intentie in 

vederea depunerii la 

angajatori; 

-coordonarea procesului de 

semnare a documentelor in 

vederea angajarii; 

-organizarea de intalniri 

periodice cu GT; 

-monitorizarea si raportarea 

activitatii pentru indeplinirea 

indicatorului de 

angajabilitate; 

-participa, la sugestia 

coordonatorului de 

consiliere, la 

targurile/evenimentele de 

prezentare a locurilor de 

munca din zonele de 

implementare a proiectului. 

-respecta metodologia de 

implementare a activitatilor 

proiectului; 

-participa alaturi de membrii 

echipei de implementare la 

buna desfasurare a 

activitatilor proiectului. 

 

proiect), experienta specifica 

sub 5 ani – 1 an  

 

4. 

Expert grup 

țintă și 

angajabilitate 

– EGTA 1 

Cod COR 

242102 

Specialist 

imbunatatire 

procese 

17 luni 21 

21*103

= 2163 

lei  

Expertul este implicat pe 

activitatile:A2.1, A2.2, A 3.1, 

A4.1, A4.2, A4.3, A5.1, A5.2, 

A6.1, A6.2, A6.3, A6.4. 

 Orele sunt repartizate inegal in 

luna 

- monitorizează progresul 

temelor de cercetare 

individuala și a activității 

grupului țintă la partenerii 

industriali / institutele de 

cercetare; 

- participă la realizarea 

procedurilor de lucru din 

cadrul proiectului; 

- asigură comunicarea cu 

membrii consorţiului; 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență – 3 ani 

 

 

Experiența solicitată: 

Experiență în: lucru cu 

studenți/activități de 

comunicare și coordonare a 

acestora / profesor/ 

experiență profesională în 

desfășurarea activităților cu 

studenți/ postdoctoranzi/ 

lucrul in organizații cu 

activitate in domeniul vizat/ 

lucrul cu publicul sau in 

echipa, etc. – min 6 luni  



- participă la diseminarea 

informaţiilor cu privire la 

activităţile şi rezultatele 

proiectului; 

- participă la procesul de 

monitorizare și evaluare 

interna a proiectului; 

- participa la procesul de 

selectie si evaluare a 

studenţilor 

- raporteaza periodic situatia 

grupului tinta si a 

indicatorilor legati de acesta; 

 

5. 

Expert grup 

țintă și 

angajabilitate 

EGTA 2 

17 luni 21 

21*103

= 2163 

lei  

Expertul este implicat pe 

activitatile:A2.1, A2.2, A 3.1, 

A4.1, A4.2, A4.3, A5.1, A5.2, 

A6.1, A6.2, A6.3, A6.4. 

 Orele sunt repartizate inegal in 

luna 

- monitorizează progresul 

temelor de cercetare 

individuala și a activității 

grupului țintă la partenerii 

industriali / institutele de 

cercetare; 

- participă la realizarea 

procedurilor de lucru din 

cadrul proiectului; 

- asigură comunicarea cu 

membrii consorţiului; 

- participă la diseminarea 

informaţiilor cu privire la 

activităţile şi rezultatele 

proiectului; 

- participă la procesul de 

monitorizare și evaluare 

interna a proiectului; 

- participa la procesul de 

selectie si evaluare a 

studenţilor 

- raporteaza periodic situatia 

grupului tinta si a 

indicatorilor legati de acesta; 

 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență – 3 ani 

 

 

Experiența solicitată: 

Experiență în: lucru cu 

studenți/activități de 

comunicare și coordonare a 

acestora / profesor/ 

experiență profesională în 

desfășurarea activităților cu 

studenți/ postdoctoranzi/ 

lucrul in organizații cu 

activitate in domeniul vizat/ 

lucrul cu publicul sau in 

echipa, etc. – min 6 luni  

6. 

Expert grup 

țintă și 

angajabilitate 

EGTA 3 

17 luni 21 

21*103

= 2163 

lei  

Expertul este implicat pe 

activitatile:A2.1, A2.2, A 3.1, 

A4.1, A4.2, A4.3, A5.1, A5.2, 

A6.1, A6.2, A6.3, A6.4. 

 Orele sunt repartizate inegal in 

luna 

- monitorizează progresul 

temelor de cercetare 

individuala și a activității 

grupului țintă la partenerii 

industriali / institutele de 

cercetare; 

- participă la realizarea 

procedurilor de lucru din 

cadrul proiectului; 

Educația solicitată 

Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență – 3 ani 

 

 

Experiența solicitată: 

Experiență în: lucru cu 

studenți/activități de 

comunicare și coordonare a 

acestora / profesor/ 

experiență profesională în 

desfășurarea activităților cu 

studenți/ postdoctoranzi/ 

lucrul in organizații cu 

activitate in domeniul vizat/ 



  

- asigură comunicarea cu 

membrii consorţiului; 

- participă la diseminarea 

informaţiilor cu privire la 

activităţile şi rezultatele 

proiectului; 

- participă la procesul de 

monitorizare și evaluare 

interna a proiectului; 

- participa la procesul de selectie 

si evaluare a studenţilor 

- raporteaza periodic situatia 

grupului tinta si a 

indicatorilor legati de acesta; 

 

lucrul cu publicul sau in 

echipa, etc. – min 6 luni  



 

Documentele necesare procesului de recrutare şi selecţie (dosarul de candidatură) : 

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 29.06.2022, pe adresa proiectefonduristructurale@upt.ro sau se 

depun personal la Rectorat, etaj 3, camera 314. 

 

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 

24.06.2022 

2

. 

Perioada de depunere a dosarelor de 

candidatură 

27.06.2022-29.06.2022 

3

. 

Verificarea eligibilităţii dosarelor de candidatură  30.06.2022; 08:00-15:30 

4

. 

Afişarea rezultatelor privind verificarea 

eligibilităţii dosarelor şi a programării 

candidaţiilor la interviu 

30.06.2022; 16:00 

5

. 

Depunerea contestaţiilor privind verificarea 

eligibilităţii dosarelor 

01.07.2022 

6

. 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

după contestaţii 

04.07.2022 

7

. 

Desfăşurarea interviului (candidaţii declaraşi 

admişi ca urmare a verificării eligibilităţii 

dosarelor şi soluţionării contestaţiilor, dacă e 

cazul) 

05.07.2022; 08:00-15:30 

8

. 

Publicarea şi afişarea anunţului cu rezultatele 

finale ale recrutării şi selecţiei. 

05.07.2022, 16:00 

 

Manager proiect, 

Liviu MARȘAVINA  

mailto:proiectefonduristructurale@upt.ro


 

 

Anexa nr. 3 

 

Propunerea privind componenţa comisiei de recrutare şi selecţie şi a comisiei de contestaţii 

 

Subsemnatul, Liviu MARȘAVINA, în calitate de manager proiect, propun următoarea componenţă a 

comisiilor de recrutare şi selecţie, respectiv contestaţii: 

 

Nr. 

crt 

Postul Comisia de recrutare şi selecţie Comisia de contestaţii 

1.  
Expert stiintific- 

invatamant -ESI-S 

 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

2.  Expert GDPR 

 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

3.  

Responsabil Experți 

grup țintă și 

angajabilitate/proces 

– REGTA 

 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

4.  

Expert grup țintă și 

angajabilitate  

 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

5.  

Expert grup țintă și 

angajabilitate EGTA 

2 

 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

6.  

Expert grup țintă și 

angajabilitate EGTA 

3 

Preşedinte  MARȘAVINA 

Liviu 

Preşedinte MOCAN Marian   

Membru 1 IVAȘCU Larisa Membru 1 BĂLĂ Alina-Corina 

Membru 2  FILIPAȘ Simona Membru 2 ADAMESCU Nicolina 

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela  

Secretar SÎRBU Roxana-

Mihaela 

 

Menţionez că membrii comisiilor respectă structura recomandată în Procedura internă de recrutare şi 

selecţie a personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate 

din fonduri europene nerambursabile în Universitatea Politehnica Timişoara 

 

Manager proiect,  

Liviu MARȘAVINA  


