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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 
Rectoratul 

 
 
 

ANUNȚ 
 
 

 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a 
două  posturi  vacante, pe durată nedeterminată, de analist programator  studii medii debutant, 
poz.3 și poz.4  din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și 
Comunicații Digitale.   
 

I. Condiții generale și specifice pentru participare la concurs: 
I.1. Condiții generale: 

• să aibă cetățenia română, cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

• să cunoască limba română, scris și vorbit; 
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată prin 

adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate; 
• să îndeplinească condițiile de ocupare a postului; 
• să nu aibă antecedente penale incompatibile cu exercitarea funcției pentru care 

candidează, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea. 
I.2. Condiții specifice:  

◦ absolvenţi de liceu profil informatică sau matematică-informatică cu atestat, sau 
studenți  la facultăți acreditate cu profil automatică și calculatoare, electronică, 
telecomunicații și tehnologia informației, sau inginerie electrică, energetică și 
informatică aplicată; 

◦ absolvenți a cel puțin unui stagiu de internship de minim 6 luni, în domeniul 
IT&C, organizat în baza Legii 176/2018, cu calificativul FOARTE BINE;  

◦ cunoştinţe de limba engleză; 

◦ fără vechime în muncă. 
II. Concursul va consta în următoarele etape:  
II.1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere 
a dosarelor) 

• Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a 
eligibilității dosarelor; 

• Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data 
afișării selecției dosarelor; 

• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor. 
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II.2. Proba scrisă (din bibliografia stabilită și după caz pe baza tematicii de concurs): 
• Locul desfășurării concursului: sediul Biroului Informatizare al Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași; 
• Data și ora susținerii:  15.10.2020, ora 10:00; 
• Comunicarea (afișarea) punctajului:  1 zi lucrătoare de la finalizarea probei; 
• Termen  depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului 

final; 
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației. 

II.3. Proba practică (testarea cunoștințelor practice în domeniu): 
• Locul desfășurării probei: sediul Biroului Informatizare; 
• Data și ora susținerii: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă; 
• Afișarea punctajului final pentru proba practică: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei; 
• Termen de depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la afișarea punctajului 

final; 
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora. 

II.4. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs): 
• Locul desfășurării: sediul Biroului Informatizare; 
• Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba practică (în 

termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probelor precedente); 
• Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia; 
• Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi 

lucrătoare de la data afișării punctajului final; 
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.  

Notă: 
* Candidații se pot prezenta la următoarea etapă numai dacă sunt admiși la etapa precedentă; 
** Sunt declarați admiși la fiecare dintre probele concursului, candidații care au obținut minimum 
50 de puncte; 
*** Rezultatele finale privind concursul se vor afișa în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la 
expirarea datei de depunere a contestațiilor pentru ultima probă, cu mențiunea „admis” sau 
„respins”. 

III. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 
• cerere de înscriere la concurs, adresată Rectorului Universității Tehnice ”Gheorghe 

Asachi” din Iași (Anexa nr.1); 
• copie după actul de identitate. Actul de identitate, în orginal, se va prezenta la Biroul 

Personal, la depunerea dosarului, pentru a certifica conformitatea copiei cu 
originalul; 

• copii după diplomele de studii și alte acte ce atestă efectuarea unor specializări. 
Diplomele de studii, în original, se vor prezenta la Biroul Personal, la depunerea 
dosarului, pentru a certifica conformitatea copiilor cu originalele; 
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• copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. 
Carnetul de muncă sau după caz, adeverințele, în original se vor prezenta la Biroul 
Personal,  pentru a certifica conformitatea copiilor cu originalele, în cazul ocupării 
postului; 

• cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat 
admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la desfășurarea primei 
probe a concursului;  

• adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 (șase) luni anterior derulării concursului de către medicul de familie  sau de 
către  unitățile sanitare abilitate;  

• curriculum vitae. 
 
 Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 23.09.2020 până la data de 
06.10.2020, ora 14:00, la Direcţia Resurse Umane – Biroul Personal, corp T, et.1, cam. C-104, tel. 
0232/701111, int. 2575. 

IV. Bibliografia, tematica și fișa postului se vor afișa împreună cu anunțul.  
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