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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din lași organizează procesul de recrutare și selecţie aPersonalului, pentru angajarepe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor *
Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”, depus în cadrulProgramului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, numărul apeluluide proiecte POR/2019/1/1.1/0 1.2/1,având perioada de desfăşurare 19-11.2021-31.12.2023, cu implementare în TUIASI-Facultatea de InginerieElectrică, Energetică şi Informatică Aplicată, luăndîn considerare următoarele:

1). Angajarea seva face cu contract individual de muncă pedurată determinată, cu timp parțial delucru și salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:

Denumirea | Nivelde salarizare - TI]
Nr] postului Nr.|Perioadade|Tariforarbrut Atribuţii şicrt] Puncţiaîncadrul|posturi|angajare ei/oră) Responsabilităţi

proiectului

1.|Cercetator CS1/cs2 1 Sluni 230,92 Conform specificatii= proiect

2). Condiţii specifice departicipare la concurs corespunzătoare postului
Nr. Denumirea postului/

Condiţii specifice postuluicrt.|Funcţia în cadrul proiectului il apeciiice poscalăit
Criterii de eligibilitate:
- doctorat în domeniul inginerie electrică / energetică /electronică / automatizări şi calculatoare;
- Calitatea de salariat în cadrul Universităţii Tehnice

gi Cercetător ştiinţific CS1/CS2|"Gheorghe Asachi”din Iași,
Criterii de selecţie;
- competențe demonstrate în prelucrarea analogică /numerică a semnalului / tehnologie electronică / circuite
electrice-electronice / programare.

3). Documente necesarepentru întocmirea dosarului deconcurs
a) Cererede înscriere la concurs, conform modelului din Anexa1;b) Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;€) Copie dupădiplomade studii superioare absolvite;
€) Curriculum Vitae, a care se anexează copii ale documentelor careatestă nivelul studiilor, precum şi copiiale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;€) Opis documente dosar.
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4). Modalitateași termenulde depunereadosarului candidatului
Dosarele se înregistrează la Registratura TUIASI și se depun în perioada 21 septembrie 2022.23 septembrie 2022, până la ora 12:00, la sediul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași, Bd.DimitrieMangeron nr. 67,corp T,et. 1, cam, C-104.

5). Recrutarea şi selecţia se vor facedecătre Comisia de recrutare şi selecţie, în baza dosaruluidepus de candidaţi,conform următoarelor etape:
Selecţia dosarelor înscrise la concurs: 23.09.2022;
Comunicarea rezultatelor selecției de dosare: 26.09.2022;
Termen pentru contestaţii: 27.09.2022;
Termenpentru soluționarea contestaţiilor: 28.09.2022;
Afişarea rezultatelor finale: 29.09.2022.

»ansp

6). Afişarea rezultatelor privind organizareași derularea procesului de recrutare și selecţie aPersonalului seva face pe site-ul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din laşiși la avizierul TUIASI,în lași, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T,et.1.

Responsabil deproiect,
Prof.univ.dr:ing. Temneanu Marine! Costel
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