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ANUNŢ

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi din laşi organizează procesul de recrutare şi selecţie aPersonalului, pentru angajare pe posturie Infințale în afara organigramei, în scopul implementării ctvităţiorproiectului/contractuluinr. POCU/626/6/13/130661, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu număruldereferință 2014RO05M30P001, finanțat prin Ministerul Fondurilor Europene- OIPOSDRU, cu titlul “Stagii dePRACTICĂ performante pentru studenții Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi lași — PRACTIC”. acsoriraPRACTIC, luănd în considerare următoarele:

1). Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parial de lucruşisalarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:
ÎN Ț

Ț

i a PerioadaDenumirea postului! Nr.postu i; icrt Funcţia în cadrul proiectului ni|ungare Atribuții şi Responsabilități
1|Consilier activităţi (ateliere) dezvoltare

i
caeet 2 1 lună Conform fişei postului

E
Tutor 10 3luni Conform fişei postului

2). Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului
Nr. |_-Denumireapostului
crt.|Funcţia în cadrul proiectului Condiţii specifice postului

Educația solicitată-
studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
Experiența solicitată.
- experiență ca expert în proiecte finanțate din fonduri europene(minim un proiect), specifică poziţiei ocupate în proiec profesor!formator/ tutore! instructor practică! evaluatorcompetențe, experienţăConsilier ateliere dezvoltare.|specifică(5 — 10 ani

competențe Competenţe solicitate:
= cunoștințe bune de operare PC (MS Office, Internet);
- Cursuri de specializare în resurse umane/ antreprenoriat! dezvoltarepersonală;
- Competenţe metodice (gândire strategică, cunoştinţeşi experienţăîn lucrul cu oamenii, aptitudini organizatorice, comunicare),competențe de specialitate (creare bazedate, aplicaţii IT)Educaţia solicitată.
- studii superioare finalizate cu diplomă de icenjă;
Experiența solicitată:
- experiență profesională în activităţi de formare profesională/profesor! elaborare materiale de formare, analize, rapoarte și/ sau2. Tutor
experienţă în domeniul de specialitate — minim 1 an;Competenţe solicitate:
= cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet):
- cursuri de specializare în resurse umane /antreprenoriat dezvoltare|

| profesională. i3). Modalitateade contestare a deciziei Comisiei de recrutare şi selecție este conformă Procedurii PO.DRU.04.
4). Documente necesare pentru întocmireadosarului de concurs:
a) Cerere de înscriere Ia concurs, conform modelului din Anexa 1;

5) Curriculum Viae, Ia care se anexează copii ale documentelor care atestă nivelul studilor (diplomă delicență, diplomă de master, dacă este cazul și diplomă de doctor, la care se adauga.



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”DIN IAȘI
Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

” Pentru postul de Consilier ateliere dezvoltare competențe: documentecare să atesteexperiența specifică în minim un proiect european (copii contracte de muncă, fişe de post peproiecte în domeniu), precum şi copiile documentelor care atestă competențele specifice alepostului (cursuri specializareîn resurse umane! antreprenoriat dezvoltare personală etc.);
- pentru postulde Tutor: documente care atestă experienţa specifică.

0) Copie după actulde identitate sau orice alt document care atestă identitatea;d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facăincompatibil cu postul pentru care candidează (pentru persoanele din afara TUIASI);
€) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu celmult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de famile sau unităţi sanitare ablitate (pentr persoanele din afaraTUIAS);
Extras de cont IBAN (pentru persoanele din afara TUIASI);
9) Opis documente dosar.

5). Modalitatea şi termenulde depunere a dosarului candidatului
1.Dosarul candidatului va conține documentele menţionate maisus, precum șiun Opiscu documentele depuse,
2. Dosarele se înregistrează la Registratura TUIASI şise depun până data de 16.03.2021, până laora 12.00, lasediul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp 7, et. 2. SecrataiatTehnic Senat, cam. C-223.

$). Recrutarea şi selecția se vor face de către Comisia de recrutare şi seleciie, în baza Dosarului depus decandidaţi, conform următoarelor etape:
a) Selecţia dosarelor înscrise la concurs: 16.08.2021;
b) Comunicarea rezultatelorselecţieide dosare: 16.03.2021;
€) Termen pentru contestaţii 17.03.2021;
d) Termen pentru soluționarea contestaţilor: 18.08.2021;
e) Afişarea rezultatelor finale: 18.08.2021

7). Afişarea rezultatelor privind organizarea şi derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se vaface pe site-ul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași şi la avizierul TUIASI— DEAC, situat n laşi,Bd.Dimitrie Mangeron nr. 67,corp T,et. 2-

Manager deproiect,
Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin


