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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din laşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a
personalului, pentru angajare pe posturile inființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţior
proiectului/ contractului proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.1/112, din cadrul programului Operaţional Comun
România-Moldova 2014-2020, finanţat prin CBC, cutitlul “DIRECT ACCESS TO STUDENTS”, acronim DAS,
Manager de proiect Prof. Dr. Ing. Mirela Blaga, cu desfăşurare în perioada 01.10.2020-31.12.2021 şi cu
implementare în cadrul TUIASI, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, considerând
următoarele:

1). Angajarea se va facecu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parțial de lucru şi
salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:

Denumire Nivelul de
Nr.| postului salarizare .
046| suiîn casă Perioadade angajare Tai oraotout|Atribuţii şi Responsabilităţi

proiectului (eiloră)
Specialist Training
expert (universitary

1.|teachers)
Expert instruire de
specialitate (cadru

| didactic universitar)
| Specialist Training

expert (universitary SEUZĂEeroae (01.03.2021 - 31.10.2021 Se anexează Fişa Postului
specialitate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitary
teachers)/
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitary

4|teachersy
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitar
teachers)/
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitary
teachers)/
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitary daia7|Easheumede| 01.032021-31.102021 So anexează Fişa Postului
specialtate (cadru
didactic universitar)
Specialist Training
expert (universitary
teachers)/
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)

01.03.2021 - 31.10.2021 93,124 Se anexeazăFişa Postului

93,124
01.03.2021 - 31.10.2021 Se anexează Fişa Postului

93,124
(01.03.2021 - 31.10.2021 Se anexeazăFişa Postului

93,124
01.03.2021 - 31.10.2021 Se anexează Fişa Postului

93,124
01.03.2021 - 31.10.2021 So anexează Fişa Postului

93,124
(01.03.2021 - 31.10.2021 Se anexează Fişa Postului



Responsible for
presenting faculties
and university

9|campus/
Responsabil
prezentare facultati
si campus

|___| studentesc

01.03.2021 - 31.10.2021 85,8156 Se anexeazăFişa Postului

Responsible for
professional
counseling and

/Responsabil
consiliere
profesionala si
orientare in cariera

10|career guidance|04 03.2021-31.102021 2647165 Se anexează Fişa Postului

2). Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului
Denumirea postului/

Nrcrt|Funcţia în cadrul
proiectului

Condiţii specifice postului

Specialist Training
expert (universitary

1.
|teacherey
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)

Angajat al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 ani în învățământul superiorde inginerie textilă:
Doctorat în Inginerie Industrială;
Cunoaște bine domenii: Structura şi proiectarea țesăturior, Materiale
textile compozite; Texte inteligente;
Experiență de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abiitati organizationale si de comunicare;
Comunică bineîn limba engleză.

Specialist Training
expert (universitary

2 |teacherey
Expert instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)

Angajat al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asac!
Minimum 10 ani în învățământul superior de inginerie textilă;
Doctorat în Tehnologii mecanice textile;

Cunoaște bine domeniile: Tehnologii textile, Metrologie. textila,
Asigurarea Calităţii Produselor Textile.

Experiență de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abilitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine în limba engleză.

| Specialist Training
experi(universtaty

| 4 |eaeherey
| Expen instruire de
| specialitate (cadru

dacic unora)

Angajatal Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 ani în învățământul superior de inginerie textilă;
Doctorat in specializarea Structuri, procese și tehnologii pentru
produse din piele și înlocuitori;
Cunoaște bine domeniile: Designul produselordin piele, Creatia si
designul incalțămintei;
Experienţă de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abilitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine în limba engleză.

Specialist Training
expert (universitany

4 |teachersy
Experi instruire de
specialtate (cadru
didactic universitar)

Angajat al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 ani în învățământul superior de inginerie textilă;
Doctorat în Inginerie Industriala;
Cunoaște bine domeniile: Confecţii textile, Sisteme CAD. pentru
confectii textile;
Experienţă de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abilitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine în limba engleză.

Specialist Training
expert (universitary

ş |teachersy
Expr instruire de
specialitate (cadru
didactic universitar)

Angajatal Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 aniîn învățământul superior de constructii;
Doctorat în Inginerie civila;

Cunoaşte bine domeniul constructilor;
Experiență de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abiitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine în limba engleză.



|

+ Angajatal Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi”din lași
+ Minimum 10 ani în învățământul superior de constructiiSpecialist Training
Eergo (annie Doctorat în Inginerie civilă;

teachers)/ *  Cunoaște bine domeniile Constructii metalice, Structuri metalice5|Expert instruire de speciale;
specialitate (cadru

A F

ieeat) Experienţă de lucru în proiecte cu fonduri europene;
+. Abilitati organizationale side comunicare;
*__Comunicăbine în limba engleză
*  Angajatal Universităţi Tehnice “Gheorghe Asachi” din Tași
* Minimum 10 ani în învățământul superior de inginerie electrică,ia energetică şi informatică aplicată;pecialist Training .expert (universitary Doctorat în domeniul Inginerie electrica;

7 |tsachersy *  Cunoaște bine domeniile: Sisteme senzoriale, Senzori inteligenti,Expert instruire de Măsurări în procese industriale, Sisteme distribuite, Tehnologii openspecialitate (cadru ora,didactic universitar)
4 Ș»  Experiență de lucru în proiecte cu fonduri europene;

= Abilitati organizationalesi de comunicare;
*___Comunică bine în limba engleză.
*  Angajatal Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din lași

Specialist Training » Doctorat în domeniul Inginerie electrica;
adi foot »  Cunoaștere bună a domeniilor Inginerie electrică, Electrotehnica,eachers

i3|Ele zile i Automate programabile.
specialitate (cadru *  Experienţă de lucru în proiectecu fonduri europene;didactie universitar).|- Abijtati organizationale si de comunicare;

*__Comunicăbineîn limba engleză.
*  Angajatal Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lașiResponsible for A contribuit la implementareaa minim 3 proiecte finantatedin fonduripresenting faculties and naţionale și europene.university campus/
A N9

Responsabil prezentare Experienta de lucru cu studenti.
facultati si campus. * Capacitate de organizare si planificarestudentesc Abilitati de coordonare si lucru in echipa

*__Comunicăbineîn limba engleză
* Angajatal Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi”din Iași,
*.Studii superioare in domeniul psihologic;
* Experienta profesionala specifica activitatii de consiiere/psinolog deResponsible f| minaprofessional counseling j

E
_10 |and career guidance [e A contribuit la implementarea a minim 3 proiecte finantate din fonduriResponsabil consiliere|nationalesi europene;

proferonala ai orierțare |. —Abitti de ooordoriară a Iufi echipa
* Capacitate de organizare si planificare
Abilitati de comunicare si relationare
*__Comunică bine în limba engleză.

3). Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție este conformă Procedurii PO.DRU.04
4);Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:a) Cerere de înscriere la concurs, conform model Anexa 1;
5) Cuniculum Vitae, Iacare se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor șiale documentelorSare atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă Indepiiies condiţiilorspecifice ale postului,
$) Gopia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (pentr persoanele di tara TUS);4) Cazier Judiciarsau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale mate iȚara incompatibilCu postul pentru care candidează (pentru persoanele din afara TUIASI);e) Adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de famile sau unităţi sanitare abiitats (pont peseo TUAS),5).Modalitatea şi Termenul de depunere a dosarului candidatului
Dosarul de concursse depune, începând cu data 22.02.2021 până ia data 23.02.2021, ora 12.00 fa secretariatulFecutăţide Design Industrial și Managementul Afacerior, sr D. Mangeron nr. 53, corg Ta1pată.



6) Recrutarea şi selecţia seva face de către Comisia de recrutare şi selecţie în baza Dosarului depus de candidaţi
conform punctului 8.() din Procedura PO.DRU.04, prin parcurgerea următoarelor etape:

a) Selecţia dosarelor înscrisela concurs. 24.02.2021:
b) Comunicarea rezultatelor selecţiei de dosare. 25.02.2021
C) Termen pentru contestaţii 26.02.2021
d) Termen pentru soluționarea contestaţilor 26.02.2021
e) Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor la dosarele de concurs, 26.02.2021.

7). Afişarea rezultatelor privind derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va face pe site-ul
TUIASI şi a avizierul TUIASI, situatîn corp T, etajul 1

Manager de Proiect
Prof. Dr. Ing. Mirela BLAGA

PoVo


