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TechGo:  Proiecte  de  sprijinire  a  finalizării  lucrărilor  de  licenţă  şi  dizertaţie  din  cadrul
Universităţii Tehnice ''Gheorghe Asachi" din laşi

1.   Cadrul generaE
Universitatea   Tehnică   Gheorghe   Asachi   din   laşi   (TUIASI)   implementează   proiectul
TechGo:Consolidarea angajabilităţii absolvenţilor TUIASI, cod CNFIS-FDl-2022-0010.
Misiunea TUIAsl este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a
cunoaşterii  şi  transfer  al  acesteia  către  societate  în  domeniile  fundamentale  Ştiinţe
inginereşti,   Arhitectură    şi    Urbanism,    precum    şi   în    domenii    interdisciplinare    şi
complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. Viziunea
Planului  de  Dezvoltare  lnstituţională  CDl  a  TUIAsl  este  construită  pe  un  set  de  3

priorităţi strategice, care stau la baza planului de activităţi al proiectului TUIASI-TechGo:
Prioritatea  strategică  1:  Creşterea  nivelului  de  excelenţă  şi  vizibilitate  a  cercetării  şi
inovării în cadrul TUIASI
Prioritatea strategică 2: Suport pentru tinerii cercetători -asigurarea viitoarei generaţii de
lideri în cercetare ai TUIASI
Prioritatea   strategică   3:   Creşterea   impactului   economic   şi   social   al   activităţilor   de
cercetare-inovare ale TUIAsl prin transfer tehnologic
TUIAsl va implementa un sistem de susţinere a activităţilor privind Corelarea ofertei
educaţionale cu cererea pieţei muncii,  consilierea şi orientarea în carieră.  Suma
alocată competiţiei este de 27500 lei.

2.   Obiective
Obiectivul general al planului de dezvoltare instituţională propus prin proiectul Proiectul
TechGO   este   reducerea   abandonului   şcolar   şi   actualizarea   strategiei   de   inserţie   a
absolvenţilor pe piaţa muncii, corelat cu creşterea transferului tehnologic dinspre TUIASI
către mediul industrial.

3.   Rezultate estimate
Scopul acţiunii este de a premia 11 proiecte de licenţă/dizertaţie cu un laptop în valoare
individuală de max. 2500 lei. Scopul proiectelor va fi realizarea/finalizarea unor activităţi
de  cercetare  care  să  conducă  la  finalizarea  lucrărilor  de  licenţă  /  dizertaţie.  Bugetul
competiţiei    este    asigurat    integral    prin    proiectul    Coi]soJi.darefl    a/igajabi.Jităţi.i.
absolvenţilor TUIASI, cod CNFIS-FDl-2022-0010.

4.   Condiţii generale de participare
- Programul se adresează studenţilor la ciclul de licenţă sau master activi pe toată durata

proiectului, în cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din laşi (TUIASI);
- Coordonarea competiţiei va fi asigurată de o Comisie formată din membri ai echipei de

implementare   ai   proiectului   TUIASI-TechGo,   care   va   fi   aprobată   în    Consiliul   de
Administraţie TUIASI.
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5.   Criterii de eligibilitate
a)   Aplicantul este student în cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din laşi (TUIASI) şi

nu  are  credite  restante.  Se verifică pe  baza Adeverinţei  de  student de  la  Secretariatul
facultăţii,  în  care  se  specifică  şi  anul  de  studiu,  precum  şi  eventualitatea  existenţei
examenelor restante. Adeverinţa se depune împreună cu Cererea de premiere.

b)   Se admite depunerea unui singur dosar de către un aplicant.
c)   Aplicantul  are   obligaţia  să  se  asigure   că  înscrierea  în   competiţie  respectă  normele

prevăzute   de   Legea   nr.   206/2004   privind   buna   conduită   în   cercetarea   ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare.  De asemenea, în
situaţia în  care  domeniul  proiectului  necesită  obţinerea  de  avize  şi  acreditări  specifice,
aplicantul se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii aplicaţiei.

6,   Egalitatea de şanse
Egalitatea de şanse, precum şi egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toţi participanţii.

7,   Dosarul de înscriere în competiţie

Dosarele pentru înscrierea în competiţie vor fi trimise prin e-mail la adresa:

Facultatea Persoana         decontact
E-mail

Automatică şi conf.univ.dr.
letitia.mirea@academic.tuiasi.roCalculatoare Letiţia Mirea

Construcţii şi lnstalaţii
s.l.dr. Sebastian-Geor8eMaxineasa

sebastian-
george.maxineasa@academic.tuiasi.ro

Inginerie Chimică şiProtecţiaMediului,,CristoforSimionescu"
s.l.dr. LenuţaKloetzer

lenuta.kloetzer@academic.tuiasi.ro

Construcţii Maşini şiManagementlndustrial
s.l.dr. Mihai Boca mihai.boca@academic.tuiasi.ro

Electrotehnică siTehnologialnformaţiei s.l.dr. Iolanda-ElenaAlecsandrescu
iolanda.alecsandrescu@academic.tuiasi.ro

Hidrotehnică, geodezieşiingineriamediului conf.dr.ing.Vasile-LucianPavel
vasile-lucian.Davel@academic.tuiasi.ro

Mecanică
s.l.dr.ing. Cezara-ValentinaZapodeanu

cezara-
valentina.zaDodeanu@academic.tuiasi.ro

Ştiinţa şi ingineria s.l.dr.ing. Dragoş- dragos-
materialelor Cristian Achiţei cristian.achitei@academic.tuiasi.ro
Design industrial şimanagementulafacerilor

s.l.dr.ing, AdrianaBujor
adriana.buior@academic.tuiasi.ro
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Inginerie eletrică,energeticăşiinformaticăaplicată
conf.dr.ing.Ovidiulvanov

ovidiu.ivanov@academic.tuiasi.ro

Arhitectură asist.dr.arh. IrinaOancea
irina.oancea@academic.tuiasi.ro

Data limită de trimitere a dosarelor este 12 iunie 2022 ora 2400.
Redactarea cererii de înscriere în competiţie se face în limba română.
Aplicantul trimite următoarele documente:
-Anexa 1 - Cerere de înscriere în competiţie;
- Adeverinţă de student de la Secretariatul facultăţii;
• CV-ul, în format Europass

Toate documentele prezentate mai sus se concatenează într-un singur document de tip pdf
care este apoi trimis prin e-mail la adresa persoanei de contact (Consilierul de formare în
carieră) din cadrul facultăţii de care aparţine.

Modul de completare a] cererii de înscriere în competiţie este detaliat în cele ce
urmează.
Secţiunea 1 conţine următoarele informaţii:

1)  Numele şi prenumele aplicantului
2)  Titlul lucrării de licenţă / dizertaţie, îndrumătorul
3)  Facultatea, programul de studii şi anul de studiu
4)  Datele de contact ale aplicantului

Secţiunea  2  -  Descrierea  lucrării  (maxim  2  pagini)  conţine  obligatoriu  următoarele
subsectiuni:
2.1. Prezentarea caracterului inovativ al lucrăriii în raport cu stadiul actual pe plan naţional

şi internaţional în domeniu.
2.2. Descrierea succintă a rezultatului final al lucrării cu detalierea aplicabilităţii/impactul
socioeconomic.

2.3.  Stadiul de realizare a lucrării  (experiment, analiză numerică, interpretare rezultate,
machetă, prototip etc).

8.   Procesui de evaluare
8.1. Comisia de evaluare
Comisia centrală de evaluare, cât şi Comisia de rezolvare a contestaţiilor, vor fi numite prin
Ordinul Rectorului. Comisiile de evaluare pentru propuneri sunt numite în cadrul fiecărei
facultăţi din TUIASI.

Comisia centra]ă de evaluare este formată din personalul echipei de implementare
a proiectului CNFIS-FDI-2022-0010.
Comisia  de  contestaţii  este  formată  din  personalul  echipei  de  implementare  a
proiectului CNFIS-FDI-2022-0010.
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Comisiile de evaluare vor fi constituite la nivelul fiecărei Facultăţi şi vor fi constituite
din Preşedintele comisiei (în persoana consilierului de orientare în carieră din facultate) şi
3-5 membri cadre didactice, asigurându-se reprezentativitatea fiecărui program de studii

(licenţă/  master).  Comisiile  vor  fi  aprobate  nivelul  fiecărei  facultăţi,  de  către  Consiliul
Facultăţii.

8.2. Verificarea eligibilităţii
Cererile de înscriere primite sunt verificate de c`ătre Comisia formată din personalul
echipei de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0010  desemnată de TUIASI,

pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate criteriile de conformitate şi eligibilitate.
8.3. Evaluarea ştiinţifică
Evaluarea cererilor de înscriere se realizează într-o singură etapă.
Cererile de înscriere în competiţie declarate eligibile se evaluează în mod independent, de
către Comisia de evaluare numită în cadrul fiecărei facultăţi din TUIASI.

a)  Instrucţiuni privind evaluarea
Grila de evaluare este prezentată mai jos.
Criteriu Punctaj (minim 1, maxim 5)
1. Descrierea proiectului

2. Gradul de aplicabilitate al temei

3. CV-ul candidatului
TOTAL                                                            3 -15 (minim 2, maxim l0)

criteriu se vor acorda puncte astfel:
ropunerea nu răspunde criteriului sau i se adresează într-o manieră vagă
2 puncte         propunerea răspunde nesatisfăcător criteriului

propunerea răspunde satisfăcător criteriului, dar unele aspecte sunt incomplet abordate
propunere bună
propunerea se adresează excelent criteriului
ta şi cu jumătate de punct.

Fiecare propunere va fi  evaluată de către  2  evaluatori,  membri ai  Comisiei  de  evaluare
stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. Alocarea spre evaluare a propunerilor se va realiza de
către   preşedintele   comisiei   de   evaluare.   Pentru   punctajul   acordat   fiecărui   criteriu
evaluatorul trebuie să formuleze un comentariu succint susţinut de argumente ştiinţifice

(min. 200 caractere).
Media aritmetică între punctajele date de cei 2 evaluatori reprezintă punctajul final,

b)  Transmiterea rezultatelor evaluării
Rezultatele  evaluării  se  transmit  prin  e-mail  aplicanţilor,  care  vor  primi  notificarea  la
adresa  de  e-mail  de  pe  care  au  trimis  propunerea.  Notificarea  va  conţine  rezultatul

procesului de evaluare. Listele vor fi ordonate descrescător după valoarea punctajului.
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c)   Contestaţii
Se  pot  depune  contestaţii  de  către  aplicanţi  în  termen  de  2  zile  lucrătoare  după  data

publicării   rezultatelor  evaluării.   Contestaţiile   pot  avea   ca   obiect  exclusiv  viciile   de
procedură  pe  care  aplicantul  le  consideră  neconforme  cu  precizările  din  pachetul  de
informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele asociate criteriilor
de       evaluare.       Contestaţiile       se      vor      transmite       prin       e-mail       la       adresa:
sabina.bobu@staff.tuiasi.ro.
Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestaţiilor.

d)  Rezultatele competiţiei
Va fi premiată câte o singură propunere la nivelul fiecărei facultăţi.

9.   Calendarul competiţiei
Lansarea documentaţiei competiţiei 19 aprilie 2022
Intervalul de depunere a propunerilor de proiecte 20 aprilie 2022 -12 iunie 2022
Evaluarea propunerilor de proiecte 12 iunie 2022 -23 iunie 2022

fişarea reazultatelor pe site-ul facultăţii 24 iunie 2022

Termen limită de primire a contestaţiilor 27 iunie 2022
Transmiterea   rezultatelor   finale    si    a   listei    cu

30 iunie 2022
aplicaţiile selectate pentru premiere
Premiere TechGo 1 iulie 2022
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Anexa  1.  TechGo:  PROIECT  DE  SPRIŢINIRE  A  FINALIZĂRII  LUCRĂRILOR  DE  LICENŢĂ  /

DIZERTAŢIE DIN CADRUL TUIASI

PROIECT DE SPRI|INIRE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ / DIZERTAŢIE DIN
CADRUL TUIASI

competiţie organizată în cadrul proiectului TechGo
Pentru editare vă rugăm să fiolosiţi caractere Calibri de 11 puncte Şi margini de cel puţin 2 cm

(sunt exceptate tabelele, figurile şi/sau legendele acestora Şi spaţiere între linii de 1,2.
Secţiunea 1. Informaţii generale (maxim 1 pagină)
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Secţiunea  2  -  Descrierea  lucrării  (maxim  2  pagini)  conţine  obligatoriu  următoarele
subsectiuni:
2.1. Prezentarea caracterului inovativ al lucrăriii în raport cu stadiul actual pe plan naţional

şi internaţional în domeniu.
2.2. Descrierea succintă a rezultatului final al lucrării cu detalierea aplicabilităţii/impactul
socioeconomic.
2.3.  Stadiul de realizare a lucrării  (experiment, analiză numerică, interpretare rezultate,
machetă, prototip etc).

Data:
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