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Program cofinanţat din Fondul Social European   

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  

Cod SMIS 123975 

Axa prioritară 6 – Educație și competențe 

Domeniul major de Intervenţie 10.ii. Ȋmbunătățirea calității și eficienței și accesul la ȋnvățămȃntul terțiar și a celui echivalent ȋn vederea 

creșterii participării și a nivelului de educație, ȋn special pentru grupurile defavorizate 

Numele beneficiarului  UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Titlul proiectului: Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin 

crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat-AntreprenorIng 
 

NR.4692 / 21.02.2020 

 

 

ANUNŢ 

 

privind declanșarea procesului de selecție a grupului țintă cadre didactice 

 

- Etapa a III-a –  

24.02.2020 – 27.02.2020 

 

Ȋn cadrul proiectului POCU/379/6/21/123975 cu titlul: Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de 

centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng,  ȋncepe procesul de selecție a 

grupului țintă cadre didactice. 

Ȋncepȃnd cu 24.02.2020 a fost declanșată cea de-a treia etapa a procesului de 

selecție a grupului țintă cadre didactice pe următoarele locuri rămase neocupate: 

Nr. 
crt. 

Facultate Nr. locuri 

1.  Construcţii şi Instalaţii 1 

2.  Design Industrial și Managementul Afacerilor 1 

3.  Alte facultati 4 

TOTAL 6 

 

Calendarul concursului de selecție este următorul: 

 - 24 - 27 februarie - înscrierea candidaților; 
 - 28 februarie 2020 - afișarea rezultatelor; 
 - 02- 02 martie – contestații;  
 - 03 martie – rezultate finale.  

 

Atribuţiile cadrelor didactice ce vor fi selectate ȋn grupul-ţintă sunt: 

- Participă la cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă - 

Antreprenoriat inovativ pentru cadrele didactice, finalizat cu certificat de atestare a 

competențelor profesionale; 

- Pot participa la programele de instruire/creştere a capacităţii profesionale, derulate 

prin programul de schimb de experienta la universitati din Europa, cu traditie in domeniul 

formarii antreprenoriale pentru studenti; 
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- Valorifică competenţele profesionale obţinute ȋn proiectarea şi susţinerea 

cursurilor de formare profesională ȋn domeniul antreprenoriat asociate celor 

corespunzatoare programului de studiu current, oferite studenţilor din anii terminali din 

grupul-ţintă; 

- Continuă experienta acestor activitati extracuriculare si dupa finalizarea 

programului actual prin includerea cursului de antreprenoriat ca disciplina facultativa in 

planul de invatamant din anii terminali; 

- Stimulează ȋn continuare iniţiativele antreprenoriale ȋn cadrul proiectelor de 

finalizare a studiilor; 

- Participă la toate activităţile de diseminare a rezultatelor proiectului. 

Perioada de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectului POCU 379/6/21/123975 

este:  04.06.2019 - 17.07.2021. 

Informațiile legate de înscrierea la concursul de selecție, dosarului de înscriere, 

organizarea și desfășurarea concursului, criteriile de selecție și grila de evaluare 

sunt sunt prezentate în "Metodologia privind selecția și recrutarea grupului țintă cadre 

didactice" afișată mai jos. 

 

Criterii de selecție: 

- motivația şi interesul participării la activitățile proiectului (pe baza documentelor din 

dosar); 

- rezultatele evaluării de către management pe ultimii 2 ani. 

 

Dosarul de înscriere va conține: 

- Cerere de înscriere (Anexa 1); 

- Scrisoare de intenţie prin care se va motiva/argumenta îndeplinirea criteriilor de 

selecţie; 

- Fisa de evaluare de catre management pe ultimii 2 ani; 

- Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale 

proiectului (Anexa 2); 

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3) 

- CV –Europass  cu evidentierea unor cerinţe ale criteriilor de selecţie (Anexa 4); 

 

Anexele se regăsesc în metodologia atasata. 

 

 

Manager proiect, 

Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin 
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Responsabil grup țintă cadre didactice, 

                                        Conf.univ.dr.ing. Tania Mariana Hapurne 

                                                 
Responsabil formare cadre didactice, 

Prof.univ.dr.ing. Constantin Sărmășanu-Chihai 

                                             

 

  


