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Cercetător Științific gradul II 
 

I. Identificarea postului 
 

1. Denumirea postului: Cercetător Ştiinţific gradul II cu atribuţii de Manager Proiect la 
proiectul J-FAST “O îmbinare rapidă prin procedeu alternative” din cadrul programului 
MANUNET 

2. Numele şi prenumele titularului: ..................... 
3. Poziţia în COR / Cod: 215130 
4. Departamentul / locaţia: Departament D1, Secţia S2 – Dezvoltări Constructive şi 

Producţie  
5. Nivelul postului 

a. Conducere + coordonare proiect 
b. Execuţie: conform pregătire profesională de bază 

6. Relaţiile:  
a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): 

• se subordonează: Directorului de Departament, Şefului de Secție 
• are în subordine: Membrii echipei care implementează proiectul 

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu managerii sau şefii din celelalte 
secţii/departamente implicate în diverse faze ale implementării proiectului 

c) Reprezentare (colaborare, consultanţă):  
• Cu clienţii, furnizorii şi beneficiarii lucrărilor pe care le  coordonează 

• Cu colaboratorii şi Autoritatea Contractantă la proiectele de cercetare pe 
care le coordonează  

• Cu reprezentanţii din mediul ştiinţific şi academic în domeniile la care se 
referă Fişa Postului 

II. Descrierea postului 
 

1. Scopul general al postului 
Coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 
2. Obiectivele postului 

• Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului şi respectarea obligaţiilor 
contractuale care decurg din acordurile de parteneriat (unde este cazul). 

• Pregătirea şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea 
resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 

• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile şi cu 
condiţiile finanţatorului. 

• Valorificarea şi dezvoltarea oportunităţilor pe durata implementării proiectului. 
3. Sarcini / atribuţii, activităţi generale ale postului 
• Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, 

consultanţii şi alţi colaboratori implicaţi. 
• Stabileşte relaţii de colaborare pe termen lung cu partenerii (unde este cazul), clienţii, 

beneficiarii şi finanţatorii proiectului. 
• Pregăteşte bugetul şi fluxul de lichidităţi al proiectului pentru contractele finale în 

conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului şi cu activităţile 
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prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei 
desfăşurări a acestuia. 

• Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi pregăteşte materialele 
cu rezultatele obţinute, stadiul lucrării şi toate celelalte date necesare pentru avizările pe 
parcurs, care va avea loc conform programului / termenele propuse de preşedintele 
Comisiei CTE. 

• Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului şi pentru alte departamente ale 
organizaţiei implicate, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect şi prezentând 
datele specifice proiectului celorlalte departamente (în funcţie de gradul de implicare al 
acestora). 

• Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp 
echipa de management despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul 
său. 

• Arhivează corespunzător toată documentaţia legată de proiect. 
• Pregăteşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizaţiei şi 

rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte. 
• Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii 

obiectivelor propuse. 
• Evaluează impactul proiectului şi îl comunică conducerii, finanţatorilor şi partenerilor de 

proiect. 
• Stabileşte conform structurii organizatorice şi a ROF sarcinile şi responsabilităţile 

personalului din subordine, în baza fişelor de post. 
• Motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluarea aportului subordonaţilor 

direcţi. 
• Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine. 
• Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen 

scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal. 
4. Descrierea responsabilităţilor generale: 
a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

• Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul 
activităţilor proiectului. 

• Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din 
domeniul său de activitate. 

• Asigură un climat de colaborare între toţi angajaţii implicaţi în proiect şi rezolvă 
situaţiile conflictuale. 

• Informează şeful direct de apariţia unor probleme importante care pot avea impact 
asupra desfăşurării proiectului. 

b. Faţă de echipamentul din dotare 
• Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare 

(softuri, internet, PC, copiator etc.). 
• Răspunde de însuşirea şi respectarea procedurilor interne legate de 

utilizarea în condiţii optime a aparaturii de către întreg personalul din 
subordine. 

• Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

c. În raport cu obiectivele postului 
• Răspunde de gestionarea resurselor umane conform cu planificarea proiectului, 

precum şi de alocarea lor corectă activităţilor proiectului. (HR management) 
• Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. (Time management) 
• Răspunde de veridicitatea şi corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanţator, 

parteneri şi beneficiari (după caz).  
• Răspunde de încadrarea în costurile prevăzute în buget  
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• Organizează colectarea, distribuirea şi arhivarea informaţiilor proiectului, 
organizează întâlnirile de proiect, solicită întocmirea minutelor întâlnirilor de proiect 
şi raportarea stării proiectului  

• Identifică, analizează şi monitorizează riscurile asociate proiectului  
• Acordă sprijin în evaluarea performanţelor membrilor echipei pe care o conduce. 
• Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi transmite informaţii 

şefului direct. 
• Prezintă şi fundamentează şefilor direcţi măsuri de motivare şi sancţionare a 

personalului din subordine. 
• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces. 
• Răspunde de relaţia cu partenerii, clienţii şi beneficiarii. 

d. Responsabilități pentru funcția de responsabil la proiectul J-FAST 

• denumirea funcţiei: responsabil de proiect al Proiectul cu titlul ”O îmbinare rapidă prin 
procedee alternative”, acronim J-FAST, din cadrul Programului MANUNET, conform 
Contractului nr. 17/2015-2017, perfectat între Autoritatea Contractantă UEFISCDI 
București și ISIM Timișoara; 

• managementul proiectului (scurtă descriere): organizarea activităților; distribuirea 
sarcinilor membrilor echipei;  programarea activităţilor pentru a respecta termenele; 
monitorizarea activităţilor pentru a evalua realizările și pentru a realoca sarcini sau 
atribuţiuni, când este cazul; monitorizare privind calitatea; monitorizarea contabilităţii 
proiectului; 

• cunoaşterea, urmărirea şi aplicarea Planului de realizare al proiectului J-FAST; 
• repartizarea sarcinilor către membrii echipei proiectului, pentru îndeplinirea obiectivelor 

proiectului; 
• coordonarea editării și actualizării documentelor administrative, ştiinţifice și tehnice ale 

proiectului, în cadrul documentaţiei de evidenţă a proiectului J-FAST, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor proiectului, care revin ISIM Timişoara ca Partener P4 al proiectului; 

• corespondența cu Autoritatea Contractanta UEFISCDI București; 
• corespondenţa cu partenerul român al proiectului, firma Nano Inteliform S.R.L. Timișoara; 
• corespondența cu partenerii din Ţara Bascilor, ai proiectului: firma Metal Estalki S.L. 

(coordonator de proiect), firma Inpromat S.L., firma Susensa S.L., precum şi Universitatea 
din Ţara Bascilor; 

• colaborarea cu compartimentele de contractare, resurse umane, achiziții și contabilitate, în 
scopul efectuării activităţilor de profil și pentru întocmirea documentelor specifice; 

• coordonarea și participarea la studii de literatură de specialitate din domeniul proiectului, 
cercetare și experimente pentru procedeele alternative abordate în cadrul proiectului J-
FAST: sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW), găurire prin frecare, filetare prin 
formare (rulare, frecare), precum și broşarea rotativă; 

• organizarea de întâlniri (mitinguri) ale membrilor echipei proiectului J-FAST, ai 
Partenerului P4, ISIM Timişoara, pentru problemele curente; 

• organizarea de întâlniri (mitinguri) ale membrilor echipei proiectului J-FAST, ai 
Partenerului P4, ISIM Timişoara, cu membri ai echipei Partenerului P5, Nano Inteliform 
S.R.L. Timişoara, pentru problemele curente: întocmirea temei de proiectare a modelului 
experimental de Maşină Multifuncţională de Procesare prin Frecare, tip MMPF; urmărirea 
execuţiei modelului experimental MMPF; punerea în funcţiune a MMPF; execuţia de probe 
de îmbinare prin procedeele alternative abordate în proiectul J-FAST; activităţi 
demonstrative pentru industrie; efectuarea unor programe de experimentări pe modelul 
experimental MMPF; 

• coordonarea și participarea la redactarea şi editarea rapoartelor ştiințifice şi tehnice 
referitoare la studiile şi experimentele efectuate; 
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• coordonarea și participarea la activităţile de diseminare: înfiinţarea şi actualizarea paginii 
de Internet a proiectului; redactarea şi publicarea de articole; corespondență cu potenţiali 
parteneri și beneficiari industriali; 

• coordonarea și participarea la organizarea unui Workshop (atelier de lucru) pentru 
diseminare şi pentru prezentarea ca demonstrator a modelului experimental de Maşină 
Multifuncţională de Procesare prin Frecare, tip MMPF. 

e.  Privind securitatea şi sănătatea muncii 

• Respectă normele  de Securitate şi Sănătate în Muncă şi de PSI şi răspunde de 
însuşirea şi respectarea acestora de către toţi membrii echipei de proiect. 

f.  Privind regulamentele / procedurile de lucru 

• Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de 
lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.). 

• Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă 
aplicabil al angajatorului 

5. Condiţiile postului de muncă 
a. Programul de lucru: 4 ore / zi, 5 zile / săptămână, excluzând sărbătorile legale, şi 

suplimentar când este nevoie (în condiţiile legii), cu acordul sau la solicitarea conducerii; 
(variantă: 40 ore / lună în program flexibil, cu reducerea corespunzătoare și proporțională a 
responsabilităților, prin acordul părţilor). 

b.   Condiţiile de desfăşurare a activităţii: 

1. Ambientale:  
⎯ 80% din timp lucrează în condiţii ambientale obişnuite (birou)  
⎯ 20% din timp lucrează în condiţii de hală industrială, laboratoare 

2. Deplasări: 
⎯ Face deplasări în afara firmei, în ţară şi străinătate 

3. Spaţiu: 
⎯ În birou cu încă 2 - 3 persoane 
⎯ În hală industrială/laborator 

 

c.    Condiţii de formare profesională: 

⎯ Participă la stagii de formare şi perfecţionare  
⎯ Se documentează în domenii de interes pentru proiectul care îl 

coordonează 
⎯ Participă la diverse training-uri, seminarii, congrese de specialitate, etc 

d.     Buget: 

⎯ Gestionează bugetul lucrărilor pe care le coordonează 
 

6. Gradul de autonomie 
a. Autoritate asupra altor posturi - 
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate) 

• înlocuieşte pe: Unul dintre membrii echipei de implementare a proiectului sau cu 
responsabilităţi limitate. 

• este înlocuit de: Unul dintre membrii echipei de implementare a proiectului. 
7. Indicatori de performanţă 
• Coeficient de absorbţie a bugetului de peste 95%. 
• Respectarea termenelor planificate în proporţie de peste 95%. 
8. Perioada de evaluare a performanţelor 
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• Evaluări pe parcurs / evaluare finală 
III. Specificaţiile postului 
1. Nivelul de studii 

 Studii superioare, de preferat în domeniul de activitate pentru care se implementează 
proiectul. 

2. Calificarea necesară 
• Cursuri de Manager de Proiect. 
• Competenţe pentru activităţi de inginerie în domeniul instalaţii şi echipamente de 

sudare / prelucrare prin frecare 
• Cunoştinţe limbi străine: limbă de circulaţie internaţională (engleză, spaniolă, 

germană). 
• Cunoştinţe solide demonstrate în domeniul sudării prin frecare cu element activ rotitor 

(Friciton Stir Welding – FSW) 
• Cunoştinţe în domeniul prelucrărilor prin frecare 
• Operare PC: Word, Excel, Power Point. 

3. Competenţele postului (pachet de competenţe) 
• capacitate de concentrare, analiză şi sinteză; 
• capacitate de previziune a evenimentelor; 
• abilităţi de negociere; 
• capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; 
• abilităţi de comunicare interpersonală; 
• capacitatea de a redacta rapoarte clare şi corecte; 
• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză; 
• echilibru emoţional, constanţă în atitudini; 
• capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii; 
• competenţe de  a lucra în echipă; 
• atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine; 
• spirit creativ şi inovativ; 
• preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual şi al echipei de 

proiect. 
4. Experienţa de lucru necesară 

• Minimum 10 ani experienţă în lucrul pe proiecte în domeniul sudurii şi tehnicilor 
conexe. Concepţia şi proiectarea echipamentelor de sudare. 

• Experienţă cu rezultate dovedite în domeniul sudării prin frecare cu element activ 
rotitor FSW şi a unor tehnici derivate. 

5.  Indicatori de performanţă ai proiectului  

 

Data, 

 

Numele şi semnătura titularului postului,     Numele şi semnătura superiorului ierarhic,  

 

A P R O B A T 

Director General 

 


