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Anexa 1  

Nr. înregistrare: 46021-21/09/2021                   

 

ANUNȚ DE SELECȚIE MEMBRU ECHIPĂ DE PROIECT DE CERCETARE 

CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

organizarea unei proceduri de selecție a unui membru în echipa de proiect pentru proiectul de 

cercetare cu finanțare nerambursabilă care este contractat.  

 

Denumirea proiectului: Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de conservare a 
speciei  
Denumirea Programului: PN III - Proiecte de Cercetare Exploratorie 
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1187 

Contract: PCE 3 din 04/01/2021 

Obiectivul general al proiectului: cunoașterea speciei prin analize de genomică a populațiilor în 

vederea elaborării măsurilor de protecție pe termen mediu și lung.  

 

1. Posturile pentru care se realizează selecția:  

 

- Tehnician/laborant 

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

 
Nr.crt.   Termene Locație 

1. Data depunere dosar 18.10.2021, până la ora 
16:00  

*Conform detaliilor 
specificate mai jos 

2. Perioada evaluare 
dosare 

19.10.2021 UVT  

3. Interviu 20-21.10.2021, începând 
cu ora 10:00 

Programarea la interviu 
va fi comunicată prin 
email 

4. Afișare rezultate 21.10.2021, începând cu 
ora 10:00 

Se vor transmite prin 
email la participanți 

5. Contestații  21.10.2021, până in orele 
12:00 

**Conform detaliilor 
specificate mai jos 

6. Afișare rezultate finale 22.10.2021, orele 16:00. Se vor transmite prin 
email la participanți 

*Dosarele de candidatură se vor transmite pe email la adresa lucian.parvulescu@e-uvt.ro cu 
subiect „dosar candidatură”. 

**Contestațiile se vor transmite pe email la adresa lucian.parvulescu@e-uvt.ro cu subiect 

„contestație candidatură”.  
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           Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul anunț: 

Anexa 1. Conținut dosar candidatură;  

Anexa 2. Descrierea detaliată a postului; 

Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor.  
 
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Tel.: + 4  0766 489 256 

E-mail: lucian.parvulescu@e-uvt.ro 

 

 

Director proiect 

Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Semnătura  
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Anexa 1 

 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

 

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

“Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de conservare a speciei" finanțat prin 

Programul PN III - Proiecte de Cercetare Exploratorie, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1187, 

contract PCE 3 din 04/01/2021, trebuie să conțină următoarele documente: 

 

• Scrisoare de intenție; 

• Curriculum vitae; 

• Documente justificative care atestă informațiile din CV (de exemplu: Diplome de studii, 

Contracte de studii în derulare, Contracte de voluntariat etc). 

 
Dosarele de candidatură se vor transmite pe email la adresa lucian.parvulescu@e-uvt.ro cu subiect 
„dosar candidatură” în data de 18.10.2021, până la orele 16:00. 
 
 
 
 

Director proiect 

Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Semnătura 
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Anexa 2 

 

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTULUI VACANT ÎN CADRUL PROIECTULUI DE 

CERCETARE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
 

În cadrul procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul de cercetare cu finanțare 

nerambursabilă “Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de conservare a 
speciei" contractat PCE 3 din 04/01/2021, se organizează selecția pentru următoarele posturi: 
 

 

1. Postul – Tehnician/Laborant  – 1 persoană 

Perioada: 19 luni 

- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 8 ore/zi x 19 luni (01.11.2021 – 31.12.2022); 

- Salariul brut lunar: 2.300 lei; 

- Cerințe: studii medii; 

- Experiență profesională: constituie un avantaj implicarea în activități specifice activităților 

de teren demonstrate prin voluntariat sau programe de studii specifice domeniului biologie;  

- Competențe: cunoștințe medii despre biologia crustaceelor și ecologia acvatică, 

disponibilitate de a lucra în teren în vederea capturării racilor din mediul acvatic;  

- Abilități comunicare online și offline, utilizare PC pachet MS Office. 

 

Responsabilități și atribuții: 

• Însușirea obiectivelor, activităților și a planului de lucru așa cum decurg acestea din 

Cererea de finanțare a proiectului cu titlul “Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri 

moderne de conservare a speciei";  
• Participă activ la munca de teren în vederea capturării racilor din mediul acvatic, măsurarea 

parametrilor de mediu conform fișei de lucru descrisă în proiect, participă și asigură 

echipamentele necesare echipei de capturare a racilor din teren, asigură manipularea 

recipientelor cu materialul biologic colectat; 

• Participă activ la mentenanța animalelor din laborator în condițiile impuse de specificul 

activităților descrise în proiect; 

• Menține comunicarea cu directorul de proiect în vederea elaborării planurilor de 

deplasare în teren precum și de organizare a experimentelor în laborator.  

• Raportează orice abatere de la planul stabilit în privința derulării experimentelor pe care 

le supraveghează; 

• Participă la ședințele de lucru din cadrul proiectului; 

• Gestionează documentele specifice activității pe care o desfășoară furnizând rapoarte 

lunare în baza cărora va fi efectuat pontajul.  

 

 
Director proiect 

Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Semnătura 
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Anexa 3  

 

 

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 candidatura 40 puncte 

Interviu  60 puncte 

Total 100 puncte 

 

 
 

Director proiect 

Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Semnătura 
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Anexa 3.1. 

 

 

Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor 

 

Denumirea proiectului: Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de conservare a speciei 

ID: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1187 

Contract: PCE 3 din 04/01/2021 

 

Candidaturile vor fi evaluate în baza criteriilor de selecție: 

- Dosar candidatură – 40 puncte  

- Interviu – 60 puncte 

 

În evaluarea dosarului de candidatură, diferențierea se va realiza în baza următorului punctaj: 

Nr. 

Crt. 

Criteriu evaluare Punctaj maxim 

1.  Studii solicitate 10 puncte 

2.  Experiență solicitată 20 puncte 

3.  Experiență profesională 10 puncte 

 Total 40 puncte 

 

În evaluarea participarii la interviu, va fi acordat punctaj pentru raspunsul la urmatoarele intrebari: 

Nr. 

Crt. 

Criteriu evaluare Punctaj maxim 

1 Cum vă organizați în vederea deplasării în teren din 

cadrul proiectului? (*) 

20 puncte 

2 Cum vă organizați în vederea întreținerii racilor vii 

în laborator? 

20 puncte 

3 Cum descrieți situația speciilor de raci din 

România? (**) 

20 puncte 

 Total 60 puncte 
(*) Bibliografie: http://idle.crayfish.ro/objectivesRO.html  

(**) Bibliografie: http://www.crayfish.ro/publicationsRO.html  

 

 

Director proiect 

Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu 

Semnătura 
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