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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi: din 1aŞi organizează procesul de recrutare şi selecţie aPersonalului, pentru angajare pe posturile înfințate în afara organigramei, în scojProlectulu/contractului nr. POCU/626/6/13/130661, din cadrul Programului Operatiorde referință 2014RO0SMSOPOO1, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene- OIPOSDRU, cu titlul “Stagii de
PRACTICĂ performante pentru studenţii Universit Tehnice Gheorghe Asachi Iași - PRACTIC”. acronim
PRACTIC, luăndîn considerare următoarele:

ANUNŢ

1). Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parțial de lucru şi
salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează;TR za
Nr Denumirea postului/ Nati Pelloaia
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2). Cond specifice de participare la concurs corespunzătoare postului
Denumirea postului/ |

Funcţia în cadrul proiectului
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| Campaene soletate
Comaaare i eaienar interpersonala organizarea resurselorși sabărea eronat,Cunostinte operare PC,Altea dea ooeia dee de aecenvaiza side ae pezena subferma de rapcene ]colectadate,dealecentaizasigzentasubtom are.3). Modalitatea de contestare a deciziei Comisiei de recrutare ŞI selecţie este conformă Procedurii PO.DRU. 04.%- Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

ş) Cerere de Inscriere ia concurs, conform modelului din Anexa 1;5) Copie după diplomade studii superioare absolvite.e) Guriculum Vhae, la care se anexează copii le documentelor care atestă nivelul studiilor, precum şi copii ale
documentelor care atestă îndeplinirea condijilor speria an postului;9) Qopie după actul de identitate sau orice al! document caro te identitatea;*) Adeverinjă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult6 luni anterior
gerulări concursului de către mediculde famie sau unităţi sarute abilitate (pentru persoanele din arara TUIAS));

1). Opis documente dosar,

8). Modalitateaşi termenul de depunerea dosarului candidatului
1- Dosarulcandidatului va conține documentele menționate maisus, precum și un Opiscu documentele depuse.2, Dosarul se înregistrează la Registratura TUIASI şi se gepune până data de 08.07.2021, până la ora 12:00, la sediul
Universităţi Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași, BA Dinu Mangeron nr. 67, corp T, et 2, Secretariat Tehnic Senat.
camera C-223,

$); Recrutarea şi selecţia se vor facede către Comisia de recrutare şi elegie, în baza Dosarului depus de candidaţi,
conform următoarelor etape.
2) Selecţia dosarelor inscrise Ia concurs: 08.07.2021;2) Comunicarea rezultatelor selecţieide dosare; 08.07.2021.€) Termen pentru contestaţii: 09.07.20249) Termen pentru soluționarea contestaţilor 09.07.2021.e) Afişarea rezultatelor finale: 09.07.2024

7). Afişarea rezultatelor privind organizarea şi derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va face
Pe seul Universităţi Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași Şi pe aaa, TUIASI- DEAC, situat în laşi, Bd. Dimitrie

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


