PROIECT: TECHJOBS - STAGII DE PRACTICǍ PENTRU STUDENȚII
UNIVERSITǍȚII TEHNICE "GH ASACHI" DIN IAȘI ȊNTR-UN MEDIU DE LUCRU
REAL, POCU/626/6/13/133398
Ești cetǎțean român și ai domiciliul ȋn zona de N-E sau ȋntr-una din celelalte zone mai
puțin dezvoltate ale României (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest
si Centru)? Eşti student(ă) la un program de studii de licențǎ, în anii III sau IV sau la un
program de studii de masterat ȋn anii I și II, la Universitatea Tehnicǎ "Gh Asachi" din
Iași, Facultatea de "Construcții de Mașini și Management Industrial", "Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor" sau la "Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației"??
Noutate: Se pot înscrie și studenții moldoveni (basarabeni), cu dublă cetățenie sau permis
de ședere valabil, cu reședință declaratǎ în România și CNP emis de cǎtre autoritățile
române
De reținut: Numărul de locuri aferente studenților din anul II licență, momentan, s-au
completat. Dacă se vor suplimenta/elibera locuri, veti fi anunțați!!!
Ești interesat de efectuarea unui stagiu de practică ȋntr-o companie de top?
ATUNCI, ȋnscrie-te în grupul ţintă al proiectului "TechJobs - Stagii de practicǎ pentru
studenții Universitǎții Tehnice "Gh Asachi"!!! Proiectul este implementat de cǎtre
Universitatea Tehnicǎ "Gh. Asachi", în parteneriat cu SC Data Serv Accounting SRL
Obiectivul general al proiectului constǎ în creșterea cu 126 a numǎrului absolvenților
Universitǎții Tehnice "Gh Asachi" din Iași care îsi gasesc un loc de muncǎ, ca urmare a
accesului la activitǎți de învǎțare la un potențial loc de muncǎ /cercetare / inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de
specializare inteligentǎ conform SNCDI, creșterea cu 321 a numǎrului studenților Universitǎții
Tehnice "Gh Asachi" din Iași sprijiniți pentru tranziția de la școalǎ la piața muncii, prin
participarea la stagii de practicǎ la un potențial loc de muncǎ /cercetare / inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de
specializare inteligentǎ conform SNCDI, cu respectarea unor proceduri clare și a unor standarde
de calitate definite.
Desfǎșurarea procesului de ȋnscriere/selecție are caracter continuu, se va realiza ȋn etape, la
intervale de timp predefinite și se va relua respectând aceleași principii; calendarul etapelor
procesului de selecție, va fi fǎcut cunoscut de fiecare datǎ când se va organiza o nouǎ sesiune.
Desfǎșurarea unui proces de ȋnscriere/selecție, se va realiza ȋn douǎ etape: Etapa I - Etapa de
preȋnscriere- constǎ ȋn exprimarea intenției candidaților, de ȋnscriere ȋn grupul țintǎ al
proiectului, realizatǎ prin e-mail, la Responsabilul GT. Etapa preȋnscrierii va consta ȋn
completarea unor date cu caracter personal și public, cu referire la profilul educațional al
studentului aplicant; Etapa II- Etapa depunerii dosarului de ȋnscriere, ȋn format fizic/on-line, la
adresele și locațiile care vor fi comunicate ulterior.
Selecția și ȋnregistrarea candidaților ȋn grupul țintǎ al proiectului, va promova egalitatea de
șanse, combaterea discriminǎrii pe criterii de rasǎ, etnie, religie, credințǎ, dizabilitǎți, vârstǎ,
orientare sexualǎ.
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Membrii grupului țintǎ vor beneficia de un cumul de avantaje, printre care:
•
•
•
•
•

•
•

Consiliere și orientare profesionalǎ, cu accent pe stimularea automotivǎrii și a
ȋncrederii ȋn sine, identificarea abilitǎților personale;
Sesiuni/cursuri de responsabilitate socialǎ, cu scopul de a dezvolta aria
cunoştinţelor dobândite şi de a susţine integrarea în mediul de muncǎ real;
Sesiuni/cursuri de antreprenoriat, având drept scop dobândirea de competențe
antreprenoriale dezvoltate pe modelul ȋntreprinderilor simulate;
Programe de traineeship/internship, ȋn vederea deprinderii de bune practici cu
aplicabilitate ȋn practicǎ a cunoștințelor teoretice dobândite;
Stagii de practicǎ ȋn companii de top, ȋn scopul transferului de cunoștințe de la
traineri și tutori, cǎtre membrii grupului țintǎ, formarea de abilitǎți și deprinderi
specifice;
Subvenție de 600 lei pentru participarea la activitățile Proiectului;
Premieri pe criterii de performanțe deosebite, sub forma stagiilor de practicǎ ȋn
companii ale statelor UE, pentru un număr de 36 de studenți.

Conținutul dosarului de ȋnscriere:
•

Cerere de înscriere-completatǎ, datatǎ, semnatǎ (Anexa 1);

•

Copie carte de identitate;

•

Declarație de disponibilitate participare proiect-completatǎ, datatǎ, semnatǎ (Anexa 2);

•

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal-completat, datat, semnat
(Anexa 3);

•

Declarație privind evitarea dublei finanțări-completatǎ, datatǎ, semnatǎ (Anexa 4);

•

Formular ȋnregistrare grup țintă (Anexa 8) – Vǎ rog, la Data intrǎrii in operațiune, lǎsați
necompletat!!!;

•

Adeverință de la secretariatul facultății unde este ȋnmatriculat studentul, prin care sǎ se
ateste calitatea de student și rezultatele academice (mediile educaționale);

•

Documente/declarații ȋn ceea ce privește apartenența la un grup vulnerabil (mediul rural,
netradiționali, dizabilități, boli cronice, dezavantajați) sau la etnia rromǎ- dacǎ este
cazul.

Preȋnscrierea și trimiterea dosarelor scanate, prin e-mail, se vor realiza conform Calendarului
anexat și la adresele specificate.
Depunerea ulterioarǎ a dosarelor ȋn format fizic/original, se va efectua la birourile din sediile
și ȋn intervalele de timp și orare stabilite și comunicate pe parcurs.
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Persoane de contact:
Dr. Ing. Oana Iordan – Responsabil grup țintǎ:
E-mail: responsabilgt@gmail.com
Conf. Dr. Ing. Corneliu Burlacu – Manager proiect:
E-mail: corneliu.burlacu@academic.tuiasi.ro

CALENDAR SELECŢIE GT
Procesul de selecție va fi continuu, respectând etapele de Preînscriere și Înscriere
(depunere dosare de candidatură). În luna iunie, perioada de 02-18 iunie se pot inscrie
studenții care la finalul acestui an universitar vor efectua practica (ca și activitate în
cadrul proiectului); înscrieri se fac oricând pentru studenții a căror activitate de practică
în cadrul proiectului, se va efectua în următorul an universitar.
Etapele de Verificare, Evaluare și Validare a dosarelor, vor avea loc imediat după
parcurgerea etapelor de Preînscriere și Înscriere (depunere dosar candidatură), cu
comunicarea rezultatelor personal (la depunerea dosarului) sau ulterior, pe adresa de email furnizată de către candidat.

ETAPE
PROCES DE
SELECŢIE

Etapa I
Preȋnscrierea

Cestui
Depunere
dosare de
candidatură
Verificare/
Ȋnregistrare
dosare
Evaluare/
Validare
Selecție/
dosare

PERIOADA

02-18 IUNIE 2021

02-18 IUNIE 2021

02-18 IUNIE 2021

02-18 IUNIE 2021

DETALII

Preȋnscrierea poate fi realizatǎ pânǎ la data de 18 IUNIE
2021, prin e-mail, la Responsabilul GT, pe adresa :
responsabilgt@gmail.com
E-mailul trebuie sǎ cuprindǎ urmǎtoarele informații:
Nume și prenume
Numǎr de telefon
Facultatea (CMMI)
Specializare/Grupǎ
Numǎr de telefon alternativ/Adresǎ de e-mail alternativǎ
Dosarele se depun pânǎ la data de 18 IUNIE 2021, prin email, pe adresa: responsabilgt@gmail.com și ulterior, depuse
în format fizic, în funcție de disponibilitatea candidatului, la
locația comunicată de către Responsabilul GT
Verificarea dosarelor, sub aspectul conformitǎții întocmirii
dosarului (transmiterea/depunerea tuturor documentelor
solicitate).
Selecția grupului țintă se realizează de către Responsabilul
GT
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Comunicare
rezultate

02-18 IUNIE 2021

Rezultatele vor fi comunicate personal (la depunerea
dosarului) sau ulterior, pe adresa de e-mail furnizată de către
candidat
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