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ANUNȚ 

 

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș organizează concurs de selecție pentru ocuparea a: 

 1 post de cercetător senior (cu diplomă de doctor și post universitar) 

 2 posturi de asistent cercetare (cu diplomă de masterat)  

pe perioadă determinată (până 30 septembrie 2018), cu timp parțial de lucru (max. 20 ore pe 

săptămână), în cadrul contractului de cercetare științifică cu titlul "Dezvoltarea unor tehnologii de 

simulare computațională 3D a circulației coronariene și perfuziei miocardice bazate pe imagistică 

de fuziune", PN-III-P2-2.1-BG-2016-0343. 

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei  româneşti 

prin cercetare, dezvoltare şi inovare; Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge 

Grant”. 

 

Cerințele postului de cercetător senior: 

1. Diploma de doctorat în domeniului informaticii sau a ingineriei (obţinut cu cel puțin 3 ani în 

urmă). 

2. Posesia unui post universitar cu funcția: profesor universitar, conferențiar universitar sau lector 

universitar (şef lucrări). 

3. Disponibilitatea pentru deplasarea și efectuarea cooperației științifice la agentul economic: SC 

Cardiomed SRL din Tîrgu Mureș. 

4. Competenţe lingvistice: limba engleză şi limba română, la nivel intermediar (B2). 

 

Selecția va consta în analiza dosarului și interviu. 

Conținutul dosarului: 

- Cerere de înscriere la concurs 

- CV 

- Lista de publicații  

- Copie diplomă de doctorat 

- Copie carte de identitate 

 

Cerințele posturilor de asistent de cercetare: 

1. Diploma de masterat în domeniului informaticii sau a ingineriei. 

2. Disponibilitatea pentru deplasarea și efectuarea stagiului de practică la agentul economic: SC 

Cardiomed SRL din Tîrgu Mureș. 

3. Competenţe lingvistice: limba engleză şi limba română, la nivel intermediar (B1). 

 

Selecția va consta în analiza dosarului și interviu. 

Conținutul dosarului: 

- Cerere de înscriere la concurs 

- CV 

- Copie diplomă de masterat 

- Copie carte de identitate 

 

Data limită de depunere a dosarelor: 05.12.2016, ora 10:00, clădire R, camera 03, serviciul resurse 

umane, str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu Mureș. 

Data și locul desfășurării concursului: 05.12.2016, ora 15:00, sala A404, clădirea A, str. N. Iorga, 

nr. 1, Tîrgu Mureș. Relații suplimentare: Director proiect, prof. univ. Sándor Miklós SZILÁGYI, tel. 

+40732131974, e-mail: sandor.szilagyi@science.upm.ro   


