
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
 
Nr.15316/11.08.2020 

ANUNŢ 
 

 
 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a 

personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor 

proiectului/ contractului tip POCU/626/6/13/130661 cu titlul “.“Stagii de PRACTICa performante pentru studenții 

Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iasi-PRACTIC””, acronim PRACTIC, considerând următoarele: 

1). Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parţial de lucru şi 

salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează: 

Nr. 
crt
. 

Denumirea postului/ 

Funcţia în cadrul 
proiectului 

Nr.posturi 

Perioada 
de angajare Atribuţii şi Responsabilităţi 

1 
Responsabil experți GT si 
angajabilitate 

1 
24 luni 

Cf. Fisa post anexata 

2 
Responsabil stagii de 
practică 

1 
10 luni Cf. Fisa post anexata 

3 Responsabil tutori 1 10 luni Cf. Fisa post anexata 

4 Cadru didactic supervizor 1 23 luni Cf. Fisa post anexata 

5 
Expert grup tinta si 
angajabilitate 

10 
23 luni Cf. Fisa post anexata 

 

2). Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului 

Nr.
crt. 

Denumirea postului/  

Funcţia în cadrul proiectului 
Condiţii specifice postului  

1 Responsabil experți GT si angajabilitate 

 Studii universitare finalizate cu diploma de licenta  

 Experienta in recrutarea si indrumarea studentilor pe diferite activitati; 

 Experienta ca si coordonator/indrumator  studenti/grupuri de lucru/comisii/ 

departamente <5 ani 

2 Responsabil stagii de practică 

 Studii universitare finalizate cu diploma de licenta  

 Experiența în activități specifice de coordonare a unor activități de tipul stagii 
de practica  sub 5 ani. 

3 Responsabil tutori 

 Studii universitare finalizate cu diploma de licenta  

 Experienta coordonator proiecte/coordonator echipe/director departament <5 
ani 

4 Cadru didactic supervizor 

 Studii universitare finalizate cu diploma de licenta  

 Experiența în activităţi specifice învățământul preuniversitar/universitar (5-10 
ani) 

 

5 Expert grup tinta si angajabilitate 

 Studii  superioare finalizate cu licenta 

 Experienta in activitati specifice de identificare/ comunicare cu membrii ai 
diverselor grupuri tinta/ profesor/ formator/ coaching/ experienta in lucru cu 
persoane ( studenti/ elevi)<5 ani. 

 

3).Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecţie este conformă Procedurii PO.DRU.04. 

4).Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

a) Cerere de înscriere la concurs, conform model Anexa 1; 
b) Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale 

documentelor care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  

5).Modalitatea şi Termenul de depunere a dosarului candidatului  
1.Dosarul candidatului va contine documentele mentionate mai sus, precum si un opis cu documentele depuse.  



2.Dosarul se înregistrează la Registratura TUIASI şi se depune in data de  11.08.2020 pana la ora 15:30, la 
sediul Universitatății Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 67,corp T, birou DEAC, et.2, 
camera C-217. 
6) Recrutarea şi selecţia se va face de către Comisia de recrutare şi selecţie în baza Dosarului depus de 
candidaţi prin parcurgerea următoarelor etape:  
 

a) Selecţia dosarelor înscrise la concurs 12 august 2020; 
b) Comunicarea rezultatelor selecţiei de dosare 12 august 2020; 
c) Termen pentru contestatii 13 august 2020; 
d) Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 14 august 2020 
e) Afişarea rezultatelor finale 14 august. 

7). Afişarea rezultatelor privind derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va face pe site-ul 
TUIASI şi la avizierul TUIASI -DEAC, situat în corp T, etajul 2. 
 

 

Manager proiect 
Prof.univ.dr.ing. Eugen Neculai SEGHEDIN 

                                                                                    


