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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

ANUNȚ 

 
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș organizează concurs de selecție pentru ocuparea 

următoarelor posturi: 

- Asistent de cercetare (student masterand). 

- Asistent de cercetare (doctorand). 

 

Posturile sunt pe o perioadă determinată (pe perioada desfășurării proiectului, până la 30 Sept. 2018), cu 

normă redusă, în cadrul proiectului de cercetare intitulat “Protejarea comunicațiilor în sistemele de 

transport a gazelor naturale (PROTECT-G)”, nr. 34BG/2016, cod proiect PN-III-P2-2.1-BG-2016-0013, 

finanțat 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, Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”. 

 

Cerințe minimale ale postului de asistent de cercetare (student masterand): 

- Student masterand în programul “Tehnologia Informației”, domeniul Informatică sau “Sisteme 

Avansate de Conducere a Proceselor Industriale (SACPI)”, domeniul Inginerie Electrică. 

- Licențiat într-un domeniu relevant proiectului (Informatică, Calculatoare, Automatizări). 

- Disponibilitate pentru a realiza stagii de studiu/cercetare la agentul economic S.C. Hasel Invent SRL. 

- Cunoștințe temeinice de rețele de calculatoare, configurare sisteme Unix, ziduri de protecție (firewall), 

penetration-testing, protocoale de securitate. 

- Alegerea și finalizarea temei de disertație în domeniul prezentului proiect. 

- Competențe lingvistice: cunoștințe avansate de limba Engleză și limba Română. 

 

Cerințe minimale ale postului de asistent de cercetare (doctorand): 

- Student doctorand înscris într-un program de doctorat relevant postului. 

- Disponibilitate pentru a realiza stagii de documentare/cercetare la agentul economic S.C. Hasel Invent 

SRL. 

- Experiență de bază în cercetare (participarea în alte proiecte/granturi/burse de cercetare, elaborarea de 

articole științifice). 

- Experiență în dezvoltarea de prototipuri software pentru a pune în context practic metode matematice 

(teoretice). 

- Competențe lingvistice: cunoștințe avansate de limba Engleză și limba Română. 

 

Selecția va consta din analiza dosarului și interviu. 

Conținutul dosarului (pentru ambele posturi): 

- Cerere de înscriere la concurs. 

- CV. 

- Lista de publicații. 

- Copia actului de identitate. 

- Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor. 

- Adeverință care să ateste calitatea de masterand/doctorand. 

- 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: 06.12.2016, ora 14:00, clădirea R, camera 03, serviciul resurse 

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

 

Data și locul desfășurării concursului: 09.12.2016, ora 10:00, sala A404, clădirea A, str. N. Iorga, nr. 1, 

Tîrgu Mureș, jud. Mureș. Relații suplimentare: Director proiect, Conf. univ. dr. ing. GENGE Béla, tel. 

0724-273148, e-mail: bela.genge@ing.upm.ro. 
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