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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.12141 / 26.06.2020 

 

ANUNȚ 

ȋnscrieri – etapa a II-a 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează selecția cadrelor didactice care fac parte 

din grupul țintă al proiectului Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și 

arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng în vederea 

participării la  schimb de experiență/cursuri organizate de universitati/organizatii de furnizare cursuri din 

Uniunea Europeană. 

I. Condiții specifice de participare la concurs: 

1. să facă parte din grupul țintă cadre didactice al proiectului Dezvoltarea culturii antreprenoriale a 

studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat - 

AntreprenorIng, ID 123975, 

2. să prezinte un atestat de competente lingvistice emis fie de către Centrul Linguatek (din cadrul DPPD – 

TUIASI), fie de către orice altă instituție competentă; 

II. Criteriile după care se desfășoară selecția sunt: 

- Sarcini de serviciu (enumerare) care dovedesc implicarea ȋn activități de antreprenoriat / dezvoltare 

personală cu studenții / activități de practică cu studenții; 

-  Participarea la cursuri / training-uri cu teme legate de antreprenoriat / ȋmbunătățirea competențelor 

didactice / practica studentilor; 

-   Implicarea ȋn dezvoltarea de programe de studii la facultatea de unde provine.   

 

III. Concursul se va desfășura conform etapelor: 

a) Ȋnscrierea la concurs: 26 iunie - 01.iulie 2020;  

b) Selecția dosarelor înscrise la concurs: 1 - 2 iulie 2020; 

c) Comunicarea rezultatelor: 2 iulie 2020; 

d) Termen pentru contestații: 3 iulie 2020; 

e) Termen de soluționare a contestațiilor: 4 iulie 2020; 

f) Afișarea rezultatelor finale: 4 iulie 2020. 

 

IV. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

a) cerere de inscriere la concursul de selecție - Anexa 1, 

b) scrisoare de intenție, 

c) certificat de competențe lingvistice, 



 
 

d) alte documente care susțin criteriile de concurs asumate ȋn scrisoarea de intenție (atestate/ 

certificate, etc.) 

Dosarele de concurs ce conțin documentele obligatorii și cele justificative, semnate pe fiecare pagină 

și scanate, vor fi transmise ȋn format .pdf la adresa antreprenoring@tuiasi.ro ȋn conformitate cu calendarul  

concursului de selecție.   

 

       Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin 

        Manager de proiect 
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