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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, titlul “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:
cu
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contract individual de muncă
salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:
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Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului
Denumirea postului/
Nrcrt
Condiţii specifice postului
Funcţia în cadrul
proiectului
Angajat al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 ani în învățământul superior
inginerie textilă:
Specialist Training
Doctorat în Inginerie Industrială;
expert (universitary
Cunoaște bine domenii: Structura şi proiectarea țesăturior, Materiale
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Universităţii Tehnice "Gheorghe Asac!
Minimum 10 ani în învățământul superior
inginerie textilă;
Doctorat Tehnologii mecanice textile;
Cunoaște bine domeniile: Tehnologii textile, Metrologie.
Asigurarea Calităţii Produselor Textile.
Experiență de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abilitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine în limba engleză.
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Doctorat in specializarea Structuri, procese și tehnologii pentru
produse din piele și înlocuitori;
Cunoaște bine domeniile: Designul produselor din piele, Creatia si
designul incalțămintei;
Experienţă de lucru în proiecte cu fonduri europene;
Abilitati organizationale si de comunicare;
Comunică bine limba engleză.
Angajat al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din lași
Minimum 10 ani în învățământul superior
inginerie textilă;
Doctorat
Inginerie Industriala;
Cunoaște bine domeniile: Confecţii textile, Sisteme CAD. pentru
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Experienţă de lucru
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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,
se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor
care
și ale documentelor
Sare atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă Indepiiies
specifice ale
condiţiilor
Ia

postului,

de
sau

$) Gopia actului
identitate sau orice alt document care atestă identitatea
(pentr persoanele di
4) Cazier Judiciar
o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente
penale mate
Cu postul pentru care candidează
(pentru persoanele din afara TUIASI);
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tara TUS);

Țara incompatibil
e) Adeverinţă medicala care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
derulării concursului de către medicul
anterior
famile sau unităţi sanitare abiitats
(pont
TUAS),
5).Modalitatea şi Termenul de depunere a dosarului
candidatului
Dosarul de concurs
depune, începând cu data 22.02.2021 până ia data
23.02.2021, ora 12.00 fa secretariatul
Fecutăţi
Design Industrial și Managementul Afacerior,
sr D. Mangeron nr. 53, corg Ta
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Recrutarea şi selecţia se
face către Comisia de recrutare şi selecţie în baza Dosarului depus de candidaţi
conform punctului
din Procedura PO.DRU.04, prin parcurgerea următoarelor etape:
a) Selecţia dosarelor înscrise
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
dosarele concurs, 26.02.2021.
7). Afişarea rezultatelor privind derularea procesului recrutare şi selecţie a personalului se va face site-ul
TUIASI
a avizierul TUIASI, situat corp T, etajul 1
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Manager de Proiect

Prof. Dr. Ing. Mirela BLAGA
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