
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI. DIN 1AŞI

Sr erectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ

„GHEORGME ASACHI” DIN IAŞI

REGISTRATURA
2 ANUNT

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

personalului, pentru angajare pe posturile înfințate în afara organigramei, în scopul implementări activităților

Proiectului contractului n. POCUI626/6/13/130661, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul

dereferință 2014RO05M90P001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene - OIPOSDRU, cu titlul “Stagii de

Se ACTICA performante pentru studenţii Universității Tehnice Gheorghe Asachi lași - PRACTIC”, acronim

PRACTIC, luănd în considerare următoarele:

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

salarizare dinbugetul proiectului, după cum urmează

Înd Denumirea postului/

|
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[2 | Gonsiier ateere dezvotare competente | 2 |iuna__|___ Conform fişei postului ]

[a |__Expen grup țintă şiangajabiitate a | 20iuni |Gontorm fişei postului anexată

2). Condiţii specifice de participare Ia concurs corespunzătoare postului

n Denumirea postului/| |__ Funcţia în cadrul proiectului
Condţi peetica postului

i[I Eaucata Sare
—

|

studii superioare finalizate cu diplomă delicenţă |

Experiența solicitată:
Experedeoi înfințarea şi desfășurarea acivităior în caâru intreprindere |

Siate în învățământul preuniversitar! universitar (1 ar

simulateniata cvtăi! speciice învăţământului preuniversitar universitar!
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Competenţe solicitate:

|
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|
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Educaţia solicitată:

|2studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă
|

|

Experiența solicitată:

agataîn N. atăyi specifice stagilor de practică! profesor! asistent/ |

formator (5 ani);| emensagidenecăea|Emaceheztieiae:SCoimpetenje În cercetarea tințică (sta de lucrări publicate);

Competente melodice (gândire strategică, cunoştinte şi experiență în lucl
oGompeter iiini organizatorice, comunicare). competențe de, specialitate

(creare baze date, aplicaţii 1)

|

Educaţia solicitată: 7]
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|

Raj erbueciică peziţei ocupate în proieci profesori formator utorelPE |.pctaa competențe, experienţă specifică (5 — 10 ani);

Gin Seunoștine bune de operare PC (MS Office, interne):
cunostinte une eciaizare. în resurse umanel antreprenoriat dezvoltare

personală;
personale metodice (gândire strategică, cunoștințe şiexperiențăînlucru,
—Gomeeter liurini organizatorice, comunicare). competente de, speialiate

(creare baze date. apiicaţii ID)
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Cunoştinţe operare PC (MS Ofice, Intemet);

3). Modalitatea de contestare a deciziei Comisiei de recrutare Şi selecţie este contormă Procedurii PO.DRU.04.

4). Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

2) Cerere de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa 1;

b) Curiculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelorcare atestă nivelul studiilor (diplomă de

licenţă. diplomă de master, dacă este cazulși diplomă de doctor. la care se adaugă:

, ploii postul de Expert întreprinderi simulate: documente care să ateste experiența specifică

Poriitebrinderi simulate (copii contracte de muncă, fişe de post pe prolecle în domeniu etc.),

precum şi copiile documentelor care atestă ndepinirea condiilor specifice ale postului;

__ pentru postul de Consilier ateliere dezvoltare competenţe: documente care să ateste

Experiența specifică în minim un proiect european (Copii contracte de muncă, fișe de postpe
proiecte în domeniu), precum şi copiile documentelor care atestă competențele specifice ale

Postului (cursuri specializare în resurse umane/ antreprenoriat! dezvoltare personală etc);

_ pentru postul de Expert grup țintă și angajabilitate: documente cre atestă experiența în

Proiecte cu fonduri europene (copii contracte de muncă, fişe de post) şi documente care atestă

îndeplinirea condiţilor specifice ale postului.

0) Copie după actulde identitate sau orice at document care atestă identitatea;

d) Adevernţă medicală care săateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

(Setari concursului de către medicul de famile sau unităţi sanitare abiitate (pentru persoanele din afara

TUAS);
e) Opis documente dosar.

5). Modalitatea şi termenulde depunere a dosarului candidatului

Dosarul candidatului va conține documentele menţionate mai sus, precum şiun Opis cu documentele depuse.

2. Dosarul se înregistrează la Registratura TUIASI şise depune până dala de 15.02.2021, până la ora 12:00, la

Sediul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din laşi, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, et. 2, Secretariat

Tehnic Senat, camera C-223,

6). Recrutarea şi selectia se vor face de câtre Comisia de recrutare Și selecţie, în baza Dosarului depus de

candidaţi, conform următoarelor etape:

a) Selecţia dosarelor înserise!a concurs: 15.02.2021;
5) Comunicarea rezultatelor selecției de dosare: 15.02.2021:

c) Termen pentru contestaţii 16.02.2021:

4) Termen pentru soluționarea contestaţilor. 17.02.2021;

e) Afişarea rezultatelor finale: 17.02.2021.

7). Afişarea rezultatelor privind organizarea şi derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va

tace pe site-ul Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi” din aşişi la avizierul TUIASI— DEAC, situatîn laşi, Bd.

Dimitrie Mangeronnr. 67, corp T, et.2.


