
ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT DE CERCETARE 
 
 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi anunţă concurs privind ocuparea a două posturi de asistent de 
cercetare în cadrul proiectului „Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de 
echipamente informatice și de telecomunicații: Tehnologii optimizate cu impact redus asupra mediului pentru 
recuperarea avansata a materialelor din deșeuri de echipamente informatice şi de telecomunicații (TORA)”, 
responsabil proiect, Prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei. 
 
Angajarea se va face pe bază de contract pe perioadă determinată, cu norma de lucru întreagă, pe perioada 01.12.2018 – 
31.08.2020, cu posibilitatea prelungirii contractului pe cel puţin 24 de luni, din alte fonduri. Asistentul de cercetare va 
participa la activităţi de cercetare conform planului de realizare, diseminare a rezultatelor etc., în funcţie de necesităţile 
proiectului. Detalii extinse despre proiect pot fi găsite la adresa www.tradeit.utcluj.ro    
 
Atribuțiile postului: 
- Studierea literaturii de specialitate, incluzând ultimele realizări din domeniul care face obiectul contractului de 
cercetare; 
- Conceperea de dispozitive de adaptare a instalaţiilor experimentale existente, elaborarea de algoritmi și metode 
științifice, etc., necesare pentru atingerea obiectivelor contractului de cercetare; 
- Testare și validare a soluțiilor propuse și elaborate; 
- Elaborare de articole științifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării. 
 
Criterii de eligibilitate  

- Studii de nivel universitar cu durata de 3, respectiv 4 ani, atestate de diplomă de licenţă; 
 
Condiţii specifice necesare ocupării postului 
Candidatul trebuie să aibă cunoştinţe interdisciplinare în robotică şi sisteme mecatronice. Abilităţile specifice trebuie să 
includă: 

- Experienţă în proiectarea sistemelor mecanice; 
- Experienţă de minim un an în domeniul sistemelor mecatronice; 
- Experienţă în elaborarea caietelor de sarcini; 
- Experienţă în utilizarea mediilor de programare tip Labview sau Matlab; 
- Experiență în publicarea lucrărilor științifice în domeniu; 
- Abilităţi de comunicare orală şi în scris; 
- Abilităţi de lucru independent și în echipă; 
- Cunoaşterea limbii engleze. 

 
Calităţi/Abilităţi care nu sunt obligatorii dar pot constitui un plus: 

- Cunoștințe medii de procesare a imaginilor folosind sisteme de vedere artificială; 
- Experienţă în derularea proiectelor de cercetare. 

 
Conținutul dosarului de concurs: 

- Cerere de înscriere în concurs; 
- Copii după act de identitate (Buletin, Carte identitate sau Pașaport) şi certificat de căsătorie (dacă este cazul); 
- Copii după actele de studii (Bacalaureat, Licență, Master, inclusiv după diploma de doctor, dacă este cazul); 

Doctoranzii vor atașa o adeverință eliberată de școala doctorală; 
- CV şi listă de lucrări. 

 
Procesul de selecție: 

- Dosarele vor fi transmise prin e-mail la adresele: idorofte@mail.tuiasi.ro  si aburlacu@ac.tuiasi.ro , în perioada 
31.10.2018 – 16.11.2018 

- Interviul va avea loc în data de 20.11.2018, ora 11.00, sala 103, Departament IMMR 
- Contestaţiile vor fi transmise prin e-mail la adresele: idorofte@mail.tuiasi.ro  si aburlacu@ac.tuiasi.ro în data de 

21.11.2018  
- Rezultatele finale se vor comunica prin e-mail în data de 22.11.2018 
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