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Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului:  „ Centru de consiliere în carieră a elevilor şi studenţilor în domeniul construcţiilor 
– ISCOP” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/141379 
Partener Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi ” Iasi 
Nr. 1590 / 16.10.2014 
 

 

                                                                        ANUNT  

                            privind organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi 
 
 

 Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi ” Iasi, in calitate de partener in cadrul proiectului “Centru de 
consiliere in cariera a elevilor si studentilor in domeniul constructiilor – ISCOP”, 
POSDRU/161/2.1/G/141379  organizeaza concurs pentru urmatoarele posturi vacante : 

 

Contabil – 1 post  

 

Cerintele postului: 

Educaţia: diploma universitară în economie  

Minim 2 ani experienț ă profesională generală. 

Minim 1 an experienț ă în domeniul financiar. 

Experienț ă în implementarea unui proiect din fonduri europene constituie un avantaj 

Cunoştinţe obligatorii de operare PC: Word, Excel, Internet. 

Cunoştinţe de specialitate privind evidenţa contabilă. 

Responsabilitate, gândire strategică, sistematică şi perseverenţă.  

 

 

Asistent proiect – 1 post 

Cerinț ele postului: 

Educaţia: studii liceale; studiile superioare constituie un avantaj 

Experienț ă: 1 an experienț ă în cadrul unui proiect POSDRU; 

Abilităţi foarte bune de comunicare ș i relaț ionare, persuasiune şi lucru în echipă, 

responsabilitate,ordine, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii. 

 

 

Profesor coordonator stagii practică – 2 posturi 

Cerinț ele postului: 

Educaţia: diplomă universitară; 
Calitatea de formator / profesor  discipline tehnice /construcț ii constituie un avantaj; 
Experienț ă: minim 5  ani experienț ă profesională;  
Experienț a într-un proiect cu fonduri europene constituie un avantaj;  



 
 

 

 

     

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 OIPOSDRU  

 

  
 

Abilităţi foarte bune de comunicare si relaț ionare, persuasiune şi lucru în echipă, responsabilitate, 

ordine,  dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, capacitate de reflecţie critică 

şi autocritică, echilibru şi încredere în sine.  

 

Condiț ii generale de participare la concurs: 

 
1) are cetăț enia română, cetăț enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparț inând Spaț iului Economic European ș i domiciliul în România; 

2) cunoaș te limba română, scris ș i vorbit; 

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4) are capacitate deplină de exerciț iu; 

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinț ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităț ile sanitare abilitate; 

6) îndeplineș te condiț iile de studii ș i după caz, de vechime sau alte condiț ii specifice potrivit 

cerinț elor postului scos la concurs; 

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârș irea unei infracț iuni contra umanităț ii, contra 

statului ori contra autorităț ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiț iei, de fals ori a unor fapte de corupț ie sau a unei infracț iuni săvârș ite cu intenț ie, care ar 

face- o compatibilă cu exercitarea funcț iei, cu excepț ia situaț iei în care a intervenit reabilitarea;

  

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere: 

 

1. Cererea de participare la concurs adresata doamnei Director al Colegiului Tehnic „ Gheorghe 

Asachi” din Iasi, insotita de declaratia pe propria raspundere conform Legii Educatiei nr. 1 din 

2011, respectiv daca candidatul are/nu are, sot/sotie sau rude si afini, pana la gradul 3 inclusiv 

care sunt salariati ai Colegiului Tehnic „ Gheorghe Asachi” din Iasi, aflati intr-o pozitie de 

conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs si nici postul la care se aplica nu se afla 

intr-o pozitie de conducere, control, autoritate, cu sotul/sotia sau rude si afini, pana la gradul III 

inclusiv, salariati ai unitatii scolare    

2. Copia actului de   identitate ș i a certificatului de naș tere/certificat de căsătorie (dacă este 

cazul) 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ș i ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiț iilor specifice 

4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinț ă care să ateste 

vechimea în muncă ș i/ sau în specialitatea studiilor 

5. Cazier judiciar 

6. Adeverinț ă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării interviului, de către medicul de familie sau de către unităț ile sanitare abilitate. 
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Adeverinț a conț ine în clar: numărul, data, numele emitentului ș i calitatea acestuia, în formularul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăț ii 

7. Curriculum vitae în format Europass 

8. Scrisoare de intenț ie (oferta candidatului) 

Actele prevăzute la punctele 2 ș i 3 vor fi prezentate ș i în original în vederea verificării 

conformităț ii copiilor cu originalul.         

 

Etapele de selecț ie: 

Depunerea dosarelor de înscriere: 16.10 – 17.11.2014, între orele 09 - 12 la secretariatul 

Colegiului Tehnic „Gheorghe  Asachi ” Iasi,  Str. Sararie, nr. 189. 

Selecț ia dosarelor de înscriere 18.11.2014. 

Afiș area candidaț ilor care îndeplinesc condiț iile de participare 18.11.2014 ora 14:00 la 

secretariatul Colegiului Tehnic „Gheorghe  Asachi ” Iasi,  Str. Sararie, nr. 189. 

Desfăș urarea probei scrise 19.11.2014 ora 9:00, sediul  Colegiului Tehnic „Gheorghe  Asachi ” 

Iasi,  Str. Sararie, nr. 189.  

Desfasurarea interviului  20.11.2014 ora 11:00, sediul Colegiului Tehnic „Gheorghe  Asachi ” 

Iasi.  

Afiș area rezultatelor 21.11.2014 ora 12:00, la secretariatul Colegiului Tehnic „Gheorghe  Asachi 

” Iasi,  Str. Sararie, nr. 189. 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

Bibliografia si alte informatii suplimentare pot fi solicitate de la: Colegiului Tehnic „Gheorghe  

Asachi ” Iasi,  Str. Sararie, nr. 189. 

Persoana de contact: Rosu Dan  

 Tel: 0733672248 , fax: 0232275980 

Email: secretariat_asachi@yahoo.com 

Program de lucru : luni-vineri: 8.00-16.00 
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