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ANUNȚ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din lași organizează procesul de recrutare şi selecție a

personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei,în scopul implementării activităţilor
"eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business,
life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel
European. Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392, luănd în
considerare următoarele:

1). Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parțial
de lucru şisalarizaredin bugetul proiectului, după cum urmează:

timp parțial de lucru şi salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:

Denumirea
eioaau Nivel de

erioadaNr|postului/ Nr. salarizare -de i Atribuţii şi Responsabilităţicrt | Funcţia în cadrul | posturi|„sgajare|.Tariforar sii gL Respi și

[38 proiectului gaj brut (lei/oră)
1 Asistent proiect 1 35 luni | 74 Conform fişei postului

2). Condiţii specifice de participare Ia concurs corespunzătoare postului

ia
| Denumirea postului/(| Funeţiaîn cadrul Condiţii specifice postuluiSee

proiectului
_|Criterii de eligibilitate:

“experiențăde minimum 6 lunipe un post similar;
- experiență de minimum 3 ani ca administrator rețea de calculatoare,
dovedită cu adeverinţă de vechime;
- abilităţi de executare și adaptare a desenelor vectoriale, realizare de

E Asistentproiect.|machete grafice, prelucrare imagini, montaj machete grafice, dovedite
cu certificat de absolvire cursuri GRAFICIAN CALCULATOR;
- cunoaşterea limbii engleze nivel minim B1, dovedită cu certificat de

| atestarea competențelor lingvistice aflat în termen de valabilitate sau
diplomă de licenţă în domeniul filologie, specializare „limbaşiliteratura engleză” (specializare principală sau secundară).

3). Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs
a) Cererede înscriere la concurs, conform modelului din Anexa 1;
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2) Copie după diploma de studii superioare absolvite;
b). Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor, precum și copiiale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
€) Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
d). Opis documente dosar.

4). Modalitatea și termenul de depunerea dosarului candidatului
Dosarele se înregistrează la Registratura TUIASI şi se depun până data de17.10.2022, până la ora 12:00,
Ia sediul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67,corpT,et. 1, cam.
C-104.

5). Recrutarea şi selecţia se vorface de către Comisia de recrutare șiselecţie, în baza dosarului depus
de candidaţi.conform următoarelor etape:

a) Depunerea dosarelor de concurs: 12.10.2022-17.10.2022
b) Selecţia dosarelor înscrise la concurs: 18.10.2022;
c) Comunicarea rezultatelor selecției de dosare: 18.10.2022;
d) Termen pentru contestaţii: 19.10.2022;
e) Termen pentru soluționarea contestaţiilor: 20.10.2022.;
f) Afişarea rezultatelor finale: 20.10.2022

6). Afişarea rezultatelor privind organizarea și derularea procesului de recrutare și selecţie a
personalului se va facepe site-ul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi Ia avizierul TUIASI ,situatîn lași, Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T,et.1.

Manager ct
Conf.univ.dr.ing. ARAIMAN
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Nr. înreg. TUIASI.

Domnule Rector,

Subsemnatul/a
„jud.

domiciliat/a în localitatea
„ absolvent .. = Promotia ....

„„ vă rog să binevoiti a-mi aproba înscrierea la concursul pentru
ocuparea postului de asistent proiect. din cadrul proiectului cu fonduri europene intitulat
"eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better
business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa
Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-ED1H-01).

specializarea ....

Data: Semnătura:

Domnului Rector al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din Iași
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FIŞA POSTULUI
anexă la contractul individual de muncă|1. Elemente de identificare ale postului

Nume şi prenumeangajat Vacant
Denumirea funcţiei Asistent proiect

Titlul proiectului este eDIZI-DIZ DIGITAL INNOVATION
ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH forTitlul tipul şi numărul contractului de|berter Business,[fe and health în the North East Romaniafinanțare region, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel
European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01),
contract nr. 101083392

Durata contractului de finanțare 01.10.2022-30.09.2025
Durata activităţii angajatului 35 luni

II. Descrierea postului
IL.1 Atribuţiile postului

Participă şi asigură secretariatul tehnic la şedinţele și întâlnirile organizate;Coordonează corespondența și răspunde la solicitările pritnite;
Tehnoredactează şi editează diverse documente elaborate în cadrul proiectului;Întocmeşte referatul privind plata drepturilor salariale pentru activităţile lunar desfășurate;

“Ține evidenţa pontajelor ale membrilor echipei de proiect;
Arhivează documentele emise în cadrul proiectului;
Asigură interacțiunea cu echipa de implementare a proiectului precum şi cu departamentele din TULAȘI.

11.2 Responsabilităţile postului
“Responsabilităţi generale
* Răspunde deatribuţiile/acti ile desfășurate în cadrul contractului de finanțareși de numărul de oreefectuat;
e Certitică pe propria raspundere numărulde ore declarat, lunar, în Fişa individuală de pontaj şi încadrareaacestuia în numărulde 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 şi confidenţialitatea convenită cu colaboratorii și cufinanțatorii activităţii derulate;
* Nu crează situaţii privind concurența neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în condiţiile legii;
* Utilizează patrimoniul tehnico-stiintific și alte resurse ale instituției sau ale unit

activităţi profesionale în interesul instituției sau al unităţii angajatoare.

ii exclusiv pentru

RECTOR
Prof.univ.dr.ing. DAN CASCAVAL


