
Umiversitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial 

 

Nr. 6293/22.03.2021 
 
 

ANUNŢ 
 

 Privitor la derularea contractului/proiectului nr. POCU ID 133398, din cadrul din cadrul Programului 

Operașional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor 

Europene - OIPOSDRU, cu titlul TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real, Director/Resposabil de proiect Conf.univ.dr.ing. 

Corneliu BURLACU, cu desfăşurare în perioada 24.09.2020-23.09.2022 şi cu implementare în cadrul TUIASI, vă 

rugăm să aprobaţi demararea completarii procesului de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe 

posturile nou înfiinţate în afara organigramei, în scopul realizării activităţilor proiectului. Astfel, propunem: 

1). Angajarea pe durată determinată cu contract individual de muncă, pe durată determinată, cu timp parţial de 

lucru şi salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumirea postului/ 

Funcţia în cadrul proiectului 

Perioada de 
angajare 

Atribuţii şi Responsabilităţi 

1. Responsabil stagii de practică 1 L 17 luni Conf Fişa Postului (anexata) 

 

2). Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului 

Nr.
crt. 

Denumirea postului/  

Funcţia în cadrul proiectului 
Condiţii specifice postului  

1. Responsabil stagii de practica 1L 
-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

-Experienta in comunicare  > 10 ani  

3).Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecţie este conformă Procedurii PO.DRU.04. 

4).Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

a) Cerere de înscriere la concurs, conform model Anexa 1; 
b) Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale documentelor 

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

c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (pentru persoanele din afara TUIASI); 
d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil 

cu postul pentru care candidează (pentru persoanele din afara TUIASI); 
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de 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).Modalitatea şi Termenul de depunere a dosarului candidatului  

1.Dosarul candidatului va contine Documentele mentionate mai sus, precum si un opis cu documentele depuse. 
2.Dosarul se înregistrează la Registratura TUIASI şi se depune, în perioada 24.03.2021-25.03.2021, în intervalul 
orar 7.30-  15.30, la sediul Registratura Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Bd. Prof.Dimitrie Mangeron, 
nr.67. 

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

a) Selecţia dosarelor înscrise la concurs 26.03.2021; 
b) Comunicarea rezultatelor selecţiei de dosare 26.03.2021-ora 10

00
; 

c) Termen pentru depunere contestaţii 26.03.2021-ora 15
00

; 
d) Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 29.03.2021-ora 10

00
; 

e) Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la dosarele de concurs 29.03.2021 ora 12
00

; 

7). Afişarea rezultatelor privind derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va face pe site-ul 
TUIASI şi la avizierul din la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Dimitrie 
Mangeron, nr.59A. 

 

Director/Responsabil de Proiect/Contract 
Conf.univ.dr.ing. Corneliu BURLACU 

 


