
  
  

 
 

 
 

Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Tîrgu Mureş,  540088, ROMÂNIA 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Rector: Tel/fax: 00-40-265-262275, e-mail: rectorat@upm.ro; Prorector didactic: tel/fax: 215958; e-mail: prorector_didactic@upm.ro; 

Prorector ştiinţific: tel/fax: 211838; prorector_stiintific@upm.ro; Facultatea de Inginerie: tel/fax: 233212; e-mail: decanat@ing.upm.ro, 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere: tel/fax: 236034; e-mail: decanat@science.upm.ro, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative: 

tel/fax:219034; e-mail: decanat@ea.upm.ro, D.P.P.D.: tel/fax: 251156; Centrul I.F.R.: tel/fax: 250853; Contabil şef: 236014; Director General 
Administrativ: tel/fax: 218783; Biroul ERASMUS+: tel/fax: 250142; Relaţii publice: 236213, int. 262, Centrala: 233112; 236213 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

Tîrgu Mureş, 27.02.2017 
 

ANUNŢ 
 
Universitatea  “Petru Maior”  din Tîrgu Mureş  organizează concurs de selecţie pentru ocuparea următoarelor 
posturi:  

-  cercetător postdoctoral; 
-  tehnician. 

posturile sunt pe o perioadă determinată (pe perioada desfăşurării proiectului, până la 30 iunie 2018), cu normă  
redusă,  în cadrul  proiectul de cercetare intitulat “Tehnologie optimizată de anodizare electrochimică pentru 

dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe bază de TiO2 pe suprafeţe complexe ale implanturilor biomedicale – 

NanoBio EA”, nr. 120PED/2017, cod proiect PED PN-III-P2-2.1-PED-2016-0142, finanţat  de  Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) prin  PN III,  Programul 
2 – Creşterea  competitivităţii economiei  româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. 
Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect experimental demonstrativ. 
 
Cerinţe minimale ale postului de cercetător postdoctoral:  

• doctorat într-un domeniu relevant proiectului (Tehnologia construcţiilor de maşini, Ştiinţa şi ingineria 
materialelor); 

• cunoştinţe temeinice în domeniile CAD-CAM şi CAE; 
• cunoştinţe temeinice privind optimizarea, din perspectivă funcţională, a pieselor cu specificaţii şi 

constrângeri complexe; 
• experienţă în dezvoltarea de prototipuri software pentru a pune în context practic metode matematice 

(teoretice); 
• experienţă în cercetare (analiză complexă, evaluare şi integrare a rezultatelor experimentale, elaborarea de 

articole ştiinţifice); 
• competenţe lingvistice: cunoştinţe avansate de limba engleză. 

 
Cerinţe minimale ale postului de tehnician:  

• studii superioare într-un domeniu relevant proiectului; 
• cunoştinţe şi experienţă în proiectarea şi realizarea componentelor şi ansamblurilor mecanice de precizie; 
• cunoştinţe şi experienţă în activităţile de pregătire a probelor pentru caracterizare prin microscopie optică şi 

electronică; 
• cunoştinţe şi experienţă în caracterizarea materialelor prin microscopie electronică (SEM, TEM); 
• cunoştinţe şi experienţă în activităţi de depunere de straturi subţiri prin diferite tehnologii; 
• experienţă în cercetare; 

 
Selecţia va consta din analiza dosarului şi interviu.  

Conţinutul dosarului (pentru ambele posturi):  
-  cerere de înscriere la concurs;  
-  CV (curriculum vitae); 
-  lista de publicaţii; 
-  copia actului de identitate; 
-  copiile actelor care să ateste nivelul studiilor;  
-  copia oricărui document care atestă efectuarea unor specializări, calitatea de membru în proiecte/granturi/burse 

de cercetare; 
-  copia oricărui document considerat de candidat ca fiind relevant.  

 
Data limită de depunere a dosarelor: 27.03.2017, ora 14:00, clădirea R, camera 03, serviciul Resurse  
umane, str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu Mureş, jud. Mureş.  
 
Data şi locul desfăşurării concursului: 28.03.2017, ora 14:00, sala A103, clădirea A, str. N. Iorga, nr. 1, 
Tîrgu Mureş, jud. Mureş.  

Relaţii suplimentare: Director proiect, Conf. univ. dr. ing. Gabriela STRNAD,  
tel. 0744-766454, e-mail: gabriela.strnad@ing.upm.ro  


