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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din laşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a
personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor
proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.1/94, din cadrul programului "Joint Operational Programme Romania —

Republic of Moldova 2014 — 2020" finanţat prin ENI CBC, cu titlul Integrated Value Chain for Improvement
onLabor Market”, acronim IVAC, considerând următoarele:

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

Nivelul d salarizare |N Denunirea pomii: Perioada de angajare...|Tarif orarbrut maxim Atribuţișiar.| Funcţia în cadrul proiectului a Responsabiltați

1__| Director financiar 10.03.2021 — 09.08.2022 59.5941 Se anexează Fişa Postului
2|Expert grup țintă 10.03.2021 -09.08.2022 83.4318 Se anexează Fisa Postului
3|Coordonator educaţional 10.03.2021 -09,06;2022 71.5130 Se anezeazăFisaPostat

2). Condiţii specificede participare Ia concurs corespunzătoare postului

ne Denumirea postului! i aiaen Funcţia în cadrul proiectului Senei, spegiie ecetila
Este angajatul “Gheorghe Asachi Technical URIVErsty oflași”
- Are studi în domeniul economicși inancăar.
= Are experienta in gestionarea proiecielor de cercetarecu fonduri europene.
- Este angajatul "Gheorghe Asachi Technical University oiliCunoașie parieade gestionare a documentelor. comunicarea on-ine,

1|Director financiar2|Expert grup țintă

Este angajatul “Gheorghe Asachi Technical University ot ași
- Are experienta didactică șia gestionări claselorde elevi/studenti3|Coordonatoreducaţional3). Modalitatea decontestare a deciziei comisiei de selecţie este conformă Procedurii PO.DRU.04.

4). Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concui
a) Cererede inscriere Ia concurs, conform modelAnexa 1;
b) Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilorsi ale

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

c) Copia actului de identitate sauorice alt document careatestă identitatea (pentru persoanele din afara
TUIASI);

d) Cazier judiciar sau o deciaraie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă
incompatibil cu postul pentru care candidează (pentru persoaneledin afara TUIASI);

e) Adeverinţă medicală care să ateste stareade sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate (pentru persoanele din afara
TUIASI)

5). Modalitateaşi Termenul de depunere a dosarului candidatului
1.Dosarul candidatului va contine documentele mentionate maisus, precum si unopis cu documentele depuse.2.Dosarulse înregistrează la Registratura TUIASI şi se depune, incepând cudata de 03.03.2021, până la data
04.03.2021, ora 15:30, la sediul Facultăţii de Constuctii si Instalatii, Bld. Dimitrie Mangeronnr. 1

6). Recrutarea şi selecţia se va face de către Comisia de recrutare şi selecţie în baza Dosarului depusdecandidaţi, conform punctului 8,(e) din Procedura PO.DRU.04,prin parcurgerea următoarelor etape:
a) Selecţia dosarelor inscrise la concurs(1 zi lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor);
b) Comunicarea rezultatelor selecţiei de dosare (1 zi lucrătoare de la data limită de selecţie a dosarelor);



C) Termen pentru contestaţii (1 zi lucrătoare de a data comunicării rezultatelorselecţieide dosare);
d) Termen pentru soluţionarea contestaţiilor (1 zi lucrătoare dela termenulde depunere a contestaţiilor);
e) Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor Ia dosarele de concurs (1 zi lucrătoare de !a data soluționării

contestaţilor).

7). Afişarea rezultatelor privind derularea procesuluide recrutare şi selecţie a personalului se va face pe site-
ul TUIASI şi la avizierul TUIASI, situat înBld. Dimitrie Mangeron.

Manager deProiect,
Şef lucrări.dr.ing. Gabriela COVATARIUAĂ


