
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI 

 

Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București, România 

 
 
 

 

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul Metode noi de 

monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 

67PCCDI/2018) coordonat de IMT-Bucuresti. 
 

UPB este responsabil al proiectului component intitulat "Sistem pentru monitorizarea 

glicemiei in timpul sarcinii". 
Proiectul "Sistem pentru monitorizarea glicemiei in timpul sarcinii" propune  studierea, 

realizarea si testarea tehnologiei pentru un senzor de glucoza neinvaziv care masoara nivelul 

glicemiei  din saliva. Acest senzor nu exista pe piata medicala, iar o realizare importanta a 

proiectului va fi fabricarea  senzorului si testarea lui in vitro pe probe de la pacienti (saliva) versus 

analize de sange „golden standard”, precum si elaborarea algoritmilor de corelare a valorilor 

glicemiei obtinute prin analize de saliva cu cele rezultate din analizele standard, din sange si a 

software-ului de prelucrare si redare a datelor, ca si a interfetei grafice. 

 
Astfel, în cadrul proiectului este disponibil 1 post de asistent de cercetare. Candidatul 

selectat va fi angajaț cu normă întreagă pe durată de 2 ani cu posibilitatea de prelungire, postul 

fiind disponibil pe durata derulării proiectului de cercetare plus încă 2 ani după finalizarea acestuia. 
 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Superioare 
 
A.2. Vechime: 0 ani 
A.3. Scopul principal al postului: Îndeplinirea activităților de cercetare-dezvoltare ale proiectului 

in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate 
 
B. CERINŢE POST: 

 
B.1. Studii de specialitate: drd. în domeniul Obstetrica si Ginecologie 
B.2. Perfecționări (specializări): - 
B.3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel avansat 
B.4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză „citit” – „avansat”, „scris” – 

„avansat”, „vorbit” – „avansat” 
B.5. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe in domeniul monitorizarii sarcinii si 

diagnostic prenatal 
B.6. Cerinţe specifice: 
Muncă de birou/laborator 
Deplasări în țară și/sau în străinătate 
 
C. ATRIBUŢII POST: 
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a) cercetare in domeniul diabetului gestational; 
b) cercetarea și dezvoltarea protocolului de testare si validare in mediu relevant (pe pacienti) 
c) contribuie la realizarea documentaţiei tehnice bazate pe rezultatele obţinute; 
d) participă la activităţile de diseminare ale proiectului; 
e) participă împreună cu ceilalţi membri la activitățile de raportare din proiect 
f) contribuie la dezvoltarea instituțională prin contribuții la scrierea de propuneri de proiect de 

cercetare 
 
D. Dosarul de înscriere 

 

a) copie CI; 

b) copie certificat naștere; 

c) copie certificat căsătorie, dacă este cazul; 
d) copie acte studii (toate), inclusiv foi matricole/suplimente la diplomă; 
e) adeverință medicală - apt angajare; 

f) cazier judiciar; 

g) CV; 

h) listă de lucrări - dacă este cazul; 

i) adeverință student doctorand. 
 

E. Concursul constă în: 

 
a) analiza dosarului; 

b) interviu 
 

F. Date importante: 
a) Inscrierea la concurs: 22 iunie 2018; 

b) Concurs: 25 iunie 2018; 

 

 
Relații la: Dr. Irina Stanciu, irina.stanciu@upb.ro; Conf. Dr. Andrei Vasilateanu, 

andrei.vasilateanu@upb.ro 
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