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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează procesul de recrutare şi selecţie a
personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei,
scopul implementării activităţilor
proiectului Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clientilor magazinelor online de haine”, depus în
cadrul
Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte
POR/2019/1/1.1/08 1.271, având perioada de desfășurare 27.12.2021 - 31.12.2023, cu implementare în
TUIASI-Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, luând în considerare
următoarele:

în

Angajarea se va face cu contract individual de muncă
salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:
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Ş
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2). Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului
Nr.

crt.

Denumirea postului/
Funcţia în cadrul proiectului

Candmoșettice poetului
Criterii de eligibilitate:
doctorat în domeniul inginerie electrică / energetică / electronică /
automatizări şi calculatoare;
- calitatea de salariat în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe
Asachi” din Iași.
Criterii de selecţie:
- competenţe demonstrate în prelucrarea analogică / numerică a
semnalului / tehnologie electronică / circuite electrice-electronice /
programare.
Criterii de eligibilitate:
- doctorand/ doctorat
domeniul inginerie electrică / energetică
-

Cercetător ştiinţific

CS1/C82, CS3

Asistent cercetare

>

Bulevardul

în
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Prof. Dimitrie Mangeron
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- studii de licenţă în domeniul ingineriei /bioinginerie

Criterii de selecţie
- abilităţi de lucru cu aparatură numerică de laborator (generator
semnal, osciloscop, analizor) / software de proiectare si simulare a
circuitelor electronice programare.

/

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

3).

Cerere de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa 1;
b) Copie după actul de identitate /certificat de nastere;
<) Copie după diploma de studii superioare absolvite (licenta, doctorat) sau adeverinţă, după caz;
d) Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului;
«) Opis documente dosar.
2)

4). Modalitatea și termenul de depunere a dosarului candidatului
Dosarele
12:00,

la

şi

Registratura TULASI
se depun în perioada 13 aprilie-19 aprilie 2022, până la ora
sediul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din ași, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67,corp T, et. 1,

se înregistrează

la

cam. C-104.

ai

a

5).Componenţa Comisiei de recrutare şi selecție, respectiv a Comisiei de soluționare a contestaţiilor:

în

Calitatea
cadrul comisiei
Preşedinte

Prof.dr:ing. Donciu Codrin

2.

Membru

Prof.dr.ing.

3.

Membru

Ş.Ldr-ing Penciuc Mihai

4.

Secretar

Jur Dumitriu Georgiana

NE

crt.
1.

Eee

Comisia de soluționare a
contestaţiilor
Prof.dr:ing. Adam Marcel

Temneanu Marinel Costel

Prof.dr-ing. Olariu Marius
Conf.dr-ing. Damian Catalin

Jur Dumitriu Georgiana

6). Recrutarea și selecția se vor face de către Comisia de recrutare

şi selecție, în baza dosarului depus de candidaţi,
conform următoarelor etape:
a) Selecţia dosarelor /comunicarea rezultatelor: 20 aprilie 2022, ora 12:00;
b) Termen pentru contestaţii: 21 aprilie 2022;
c) Termen pentru soluţionarea contestaţiilor: 27 aprilie 2022.;
d) Afişarea rezultatelor finale: 28 aprilie 2022, ora 12:00.

7). Afişarea rezultatelor privind organizarea și derularea procesului
face pe site-ul Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi.
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de
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Profuniv.dr:ing. Donciu Codrin

Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67,
40023222 322 Fa: 40 232 211 667
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al/

specializarea.
concursul pentru ocuparea postului de
înscrierea
cu fonduri europene proiectului 'Sistem video de evaluare a

la

în
bl

vă rog să aprobaţi
cadrul proiectului

tipodimensiunilor clientilor
magazinelor online de haine”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014-2020, numărul apelului de proiecte POR/2019/1/1.1/05 1.2/1.

Data:
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Anexă
1.

la

FIŞA POSTULUI
contractul individual de muncă nr...

Elemente de identificare ale postului

Numele și prenumele angajatului

Denumirea funcţiei şi codul

N

CS1/11/

COR._|

7

şi

”,

contractului de cercetare/ finanțare

Durata contractului de cercetare

XI.

Sistem video de evaliare a tipodimensiunilor clienţilor magazinelor!

care este depus în cadrul Programului Operaţional
online de haine
1.1 Apel
Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 Prioritatea de investiţie
de proiecte POR/2019/1/1.1/05 1.2/11., precum şi pe durata de
valabilitate a contractului de finanțare.
27.12.2021-31.12.2023

numărul

Durata activităţii

215121

Membru

Poziţia în cadrul proiectului
“Titlul, tipul

COR

16 luni

angajatului

Descrierea postului

Atribuţiile postului

111

AL..Activităi de cercetare industrială

A1.1.4.Proiectarea arhitecturii generale a aplicaţiei software.
A1.1.5.Proiectare modul generare zone de interes.
validarea individuala a modulelor software.
“AL19 Dezvoltarea
AL.1.10.Integrarea modulelor componente.
A1..11 Validarea functională.

şi

11.2

Responsabilităţile postului

“Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
conform planului de realizare din
execuţia activităților de cercetare - dezvoltare ale proiectului
Participă
contractul de finanțare.
cererea de finanțare aprobată, anexă
a
a altor livrabile necesare derulării și finalizării cu succes
Participă la realizarea rapoartelor tehnice
activităţilor proiectului.

la

la

și

“Responsabilităţi generale

Răspundede atribuţiile /activităţile desfășurate în cadrul contractului

de

finanțare

şi de

numărul de ore

efectuat.
Fişa individuală de pontaji şi încadrarea
raspundere numărul de ore declarat, lunar,
Centifică pe
cumulată la unul sau mai multe
acestuia în numărul de ore maxim admis pentru participarea
proiecte/ contracte de finanțare.
Respectă etica și deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare.
confidențialitatea convenită cu colaboratorii şi cu
Respectă drepturile de proprietate intelectuală și
finanţatorii activității derulate.
efectuat
condiţiile
de
Nu crează situaţii privind concurența neloială în cazul cumululii activităţi,
sau
unității exclusiv pentru activităţi
Utilizează patrimoniul tehnico-atiintific și alte resurse ale instituţiei
profesionale în interesul instituției sau al unităţii angajatoare.

în

ale

în

le

RECTOR

Profuniv.dring. DAN CASCAVAL
“Responsabil

proiect

Prof-univ.de ing. Codrin DONCIU

SALARIAT

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din Iasi
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FIŞA POSTULUI
contractul individual de muncă nr.
|1. Elemente de identificare ale
postului
„Anexă la

Numele

şi

aaa

prenumele angajatului

Denumirea funcţiei

și

codul COR

CS

Poziţia în cadrul proiectului

II1/ COR

.

215121

Membru

Durata contractului de cercetare

Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clienţilor magazinelor
online de haine ”, care este depus în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 Prioritatea de investiţie 1.1 Apel
de proiecte POR/2019/1/1.1/0$ 1.2/11., precum și
pe durata de
valabilitate a contractului de finanțare,
27.12.2021-31.12.2023

Durata activităţii angajatului

16 luni

>

Tittul tipul

şi numărul

de cercetare/

contractului

finanțare

]

II. Descrierea postului
IL1

Atribuţiile postului

AL.I.Activități de cereetare industrială
AL.1.4.Proiectarea arhitecturii generale a aplicaţiei software.
A1.1.6. Proiectare modul măsurare
repere.
A1.1.7.Proiectare modul gestionare pași de măsurare.
A1.1.9.Dezvoltarea și validarea individuala a modulelor software.
A1.1.10.Integrarea modulelor componente.
A1.1.11 Validarea functională.
11.2

Responsabilitățile postului

Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
Participă la execuţia activităţilor de cercetare - dezvoltare. ale proiectului conform planului de realizare din
cererea de finanțare aprobată, anexă la contractul de finanţare,
Participă la realizarea rapoartelor tehnice și a altor livrabile necesare derulării şi finalizării cu succes a
activităților proiectului,
Responsabilităţi generale

Răspundede atribuţiile/activităţile desfășurate în cadrul contractului de finanțare şi de numărul de ore
efectuat.
Certifică pe propria raspundere numărul de ore declarat, lunar, în Fişa individuală de
pontaj şi încadrarea
acestuia în numărul de ore maxim admis pentru participarea cumulată la unul
sau mai multe
proiecte/contracte de finanțare.
Respectă etica şi deontologia activității de cercetare-dezvoltare.
Respectă drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea convenită cu colaborato:
şi
finanțatorii
activităţii derulate.
Nu crează situaţii privind concurența neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat
condițiile legii.
Utilizează patrimoniul tehnico-stiintific
alte resurse ale instituției sau ale unităţii exclusiv
pentru activităţi
interesul instituţiei sau
profesionale
unităţii angajatoare.

cu

în

al i

în

RECTOR
Profuniv.dring. DAN CASCAVAL
Responsabil proiect
Profiuniv.dring. Codrin DONCIU

SALARIAT

în
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi” din Iasi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
FIŞA POSTULUI
Anexă la contractul individual de muncă nr.

1.

Elemente de identificare ale postului

.

Numele şi prenumele angajatului

Denumirea funcţiei

și codul COR

ACS/

Poziţia în cadrul proiectului

COR

215123

Membru

Durata contractului de cercetare

Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clienților magazinelor
online de haine ”, care este depus în cadrul Programului Operaţional
apecsoreal 2014-2020, Asa ode seaa | Preeitatia da investiție 1.1 Apel
de proiecte POR/2019/1/1.1/05 1.2/11., precum și
pe durata de
valabilitate a contractului de finanțare.
27.12.2021-31.12.2023

Durata

16 luni

>

Tiiul tipul și nuzmilzul coatescrulai
de cercetare/ finanţare

activităţii

angajatului

II. Descrierea postului

IL Atribuţiile postului

AL.I.Activități de cercetare industrială
A1.1.4.Proiectarea arhitecturii generale a aplicaţiei software.
A1.1.5,Proiectare modul generare zone de interes.
AL.1.6, Proiectare modul măsurare
repere.
A1.1.7,Proiectare modul gestionare pași de măsurare.
AL.1.9,Dezvoltarea și validarea individuala a modulelor software.
A1.1.10.Integrarea modulelor componente.
AL.1.11.Validarea funetională.

Responsabilităţile postului
Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
11.2

Participă la execuţia activităților de cercetare - dezvoltare. ale proiectului conform planului de realizare din
cererea de finanțare aprobată, anexă la contractul de finanțare.
Participă

la realizarea rapoartelortehnice și altor livrabile necesare

proiectului.

derulării

și

finalizării cu succes activităţilor.

Responsabilităţi generale
Răspundede atribuțiile activităţile desfășurate în cadrul contractului de finanțare şi
numărul de ore efectuat.
Certifică pe propria raspundere numărul de ore declarat, lunar,
individuală
de pontaj şi încadrarea
Fişa
în numărul de
maxim admis pentru participarea cumulată la unul sau mai multe proiecte/contracte
de finanțare.
Respectă etica și deontologia activității de cercetare-dezvoltare.

de

ore

Respectă drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea convenită cu colaboratorii şi cu finanțatorii
activităţii derulate.

Nu

situaţii privind concurența

neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în condiţiile legii.
Utilizează patrimoniul tehnico-stiintifie și alte resurse ale instituției sau ale
unităţii exclusiv pentru activități
profesionale în interesul instituției sau unităţii angajatoare.
crează

al

RECTOR

Protuniv.dring. DAN CASCAVAL
“Responsabil proiect

Profiuniv.dring. Codrin DONCIU

SALARIAT

