|

MINISTERU
EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului,
angajare
pentru
pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor ” Sister de avertizare
seismică cu deblocarea automată a uşilor de intrare prevăzute cu interfon”, depus în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte POR/2019/1/1-1/05 1.2/1, având perioada
desfăşurare
19.11.2021-31.12.2023, cu implementare în TUIASI-Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată,
Tuănd în considerare următoarele:

de

Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parţial de lucru și salarizare din
bugetul proiectului, după cum urmează:

1).

x
1_|

2
3

Denumirea postului?
Funcţia în cadrul
proiectului
Cercetator CS1/C52

|___3

Cercetator C53
Asistent

cercetare

2). Condiţii specifice

de

E

E
|

de

uni

23092

luni

161,64

20 luni

11546

20

20

2

salarizare
-Tariforar brut
(ei/oră)

Nivel

fişei postului
fişei postului
fişei

postului

Condiţii specifice postului

Funcţia în cadrul proiectului

Criterii de eligibilitate:
doetorat în domeniul inginerie electrică / energetică / electronică /
automatizări şi calculatoare;
- calitatea de salariat
cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi” din
Iaşi.
Criterii de selecţie:
- competenţe demonstrate
prelucrarea analogică / numerică a semnalului
elecironică
/ tehnologie
/ circuite electrice-clectronice / programare.
Criterii de eligibilitate:
- calitatea de angajat sau student al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi”
din Iaşi, înmatriculaţi la studii de master / doctorat;
- studii de licenţă în domeniul ingineriei electrice / energetice
/ electronică
/ automatizări şi caleulatoare,
Criterii de selecţie
- abilităţi de lucru cu aparatură numerică de laborator (generator semnal,
osciloscop, analizor) / software de proiectare si simulare a circuitelor
electronice / programare.
-

Cercetător ştiinţific C31/CS2,

Cs3

în

în

Asistent cercetare

ulevardul Prof. Dimitrie angeron ar.21-23, 100050, lași
Fax: 40 232 211667 wow tuiasi.ro
|

Contor
Contor
Contor

participare la concurs corespunzătoare postului

Denumirea postului/

el: 400232 212 322

Avribuţii și Responsabilităţi

UNIVERSITATEA TEHNIC
Facultatea de inginerie Electrie

MINISTERU
EDUCAȚIEI

HEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Informatică Aplicată
Energetică
si

40
3). Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

I;

la concurs, conform modelului din Anexa
document care atestă identitatea;
de
actul identitate sau orice
b) Copie
<) Copie după diploma de studii superioare absolvite;
ale documentelor care atestă nivelul studiilor, precum şi
4) Curriculum Vitae, la care se anexează
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) Opis documente dosar.

a) Cerere

de

înseriere

alt

după

copii

4). Modalitatea

şi

col

termenul de depunere a dosarului candidatului

Dosarele se înregistrează la Registratura TUIASI
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași,
și

5). Recrutarea şi selecția se
următoarelor etape:

vor

face

se depun în perioada 7- 13

Bd.

Dimitrie Mangeron

nr.

de către Comisia de recrutare şi selecţie,

la

decembrie 2021, până
ora
67,corp T, et. cam. C-104.

,

12:00,

la sediul

în baza dosarului depus de candidaţi, conform

Selecţia dosarelor înserise la concurs: 14 decembrie 2021;
Comunicarea
rezultatelor selecției de dosare: 14 decembrie 2021;
b)
Termen
e)
penru contestaţii: 15 decembrie 2021;
d) Termen pentru soluţionarea contestaţiilor: 16 decembrie 2021.;
e).
Afişarea rezultatelor finale: decembrie 2021

a).

17

6). Afişarea rezultatelor

privind

organizarea

procesului de recrutare și selecţie a personalului se va face pe site-ul
și derularea
situat
Bd. Dimitrie Mangeron
la avizierul

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași

Tel.

i

TULASI,

în Iași,

Responsabil de proiect,
Profuniv dr.ing. Temneanu Marincl Costel

Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr:21-23, 100050, ași
0232
Fax: 40 232 211 667 |voww.uiasiro

“Tel:

212322

|

nr. 67, corp

Se aprobă,

RECTOR,

Profiuniv.dr:ing. Dan CASCAVAL

Domnule Rector,

absolvent(a)

al/

a.

din anul.
a-mi aproba înserierea la concursul pentru
ocuparea postului de
in
cadrul proiectului cu fonduri curopene proiectului ” Sistem de
avertizare seismică cu
deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu
interfon”, depus în cadrul

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de
proiecte

POR/2019/1/1.1/08
Data:

1.271.

Semnătura:

Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi” din lasi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

FIŞA POSTULUI

Anexă la C.L.M.nr.
Elemente

1.

Numele
|

și

Denumirea

de identificare ale postului
prenumele angajatului

VACANT

funcţiei și codul

CS1/ CS1I- 215121

COR

Poziţia în cadrul proiectului

Membru
”

tipul şi numărul contractului de
cercetare/ finanţare

19.11.2021-31.12.2023
20 uni

activităţii angajatului

Descrierea

II.

de

Prioritatea de investiţie 1.1 Apel de proiecte POR/2019/1/1.1/05
1.2/11., precum și pe durata de valabilitate a contractului de
finanţare.

Durata contractului de cercetare
Durata

de

avertizare

seismică cu deblocarea automată a uşilor
intrare prevăzute cu interfon”, care este depus în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1

Titlul,

|

Sistem

postului

1.1 Atribuţiile postului
Desfăşoară activitate

de

necesare realizării in

bune

și

cercetare-dezvoltare
inovare. (definită conf.06.57/2002)și desfășoară activităţi
condiţii a obiectivelor proiectului

- Activităţi de cercetare-dezvoltare
Activităţide cercetare industrială
AL.1 Cercetare
investigare pentru elaborarea setului de caracteristici
tehnico-funcţionale pentru Sistem
de avertizare seismică cu deblocarea automată
ușilor de intrare prevăzute cu INTERFON
A1.3-1 Cercetare soluţii funcţionale și constructive pentru: Unitate centrală de comandă şi
alimentare a
Sistemului de avertizare la seism cu deblocarea automată a ușilor de
intrare, parte componentă a
Sistemului de avertizare seismică
A1.3.2 Cercetare soluţii funcționale și constructive pentru: Dispozitiv de
electrică

Etapa 1:
AL

și

a

deschiderea automată a

ușilor

de

intrare

în caz de seism, parte componentă

acţionare

a

Sistemului

pentru

de

avertizare

seismică.
A1.3.3 Cercetare soluţii funcţionale și constructive pentru: Terminal video de
apartament
avertizare
seism, parte componentă
prin voce
Sistemului de avertizare seismică.
A1.3,4 Cercetare soluţii funcționale și constructive pentru: Programator
parametri funcționali și mesaje
vocale (multilingvistic) pentru Terminale de apartament
avertizare la seism, parte componentă a
Sistemului de avertizare seismică
A1.3.5 Cercetare soluții funcționale și constructive pentru: Panou exterior
videointerton
avertizare
seismică a locatarilor și deblocarea ușilor de intrare, parte componentă a Sistemului de
avertizare
seismică.
A1.3.6 Validare soluție Sistem avertizare seismică pe stația pilot de simulare
seisme.

cu

a

la

cu

de

de

cu

de

A2

testare

Activități de devoltare experimentală din categoriile; dezvoltare experimentală și actii ități de

A2.1 Realizarea prototipului comercial, testarea și validarea produslui: Panou
avertizare seismică
locatarilor
deblocarea ușilor de intrare.

A2.6

Testarea

a

și

Sistemului de avertizare seismică

pe platforma seis;

exterior de videointerton cu

Responsabilităţile postului
Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
11.2

=

=

|

Participă

la

cererea de

finanțare aprobată,

execuția activităţilor

de cercetare - dezvoltare

anexă

Participă la realizarea rapoartelor
activităţilor proiectului

Responsabilități
1.

2.

5.

de

ale proiectului conform planului de realizare din

finanțare;

și a altor

livrabile necesare derulării

și

finalizării cu succes a

generale

Răspundede atribut
ore efectuat;

ile/acti

desfăşurate în cadrul contractului

de

finanţare

şi

de numărul de

Certifică pe propria raspundere numărul de
ore declarat, lunar, în Fişa individuală de pontaj şi
încadrarea acestuia în numărul
ore maxim admis pentru participarea cumulată la unul sau mai
multe proiecte/contracte
finanţare;
Respectă

|

contractul

tehnice

de

de

4.

la

etica şi deontologia

de cercetare-dezvoltare;
Respectă drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitatea
convenită cu colaboratorii şi cu
finanţatorii activităţii derulate;
Nu crează situaţii privind
concurenţa neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat în condiţiile
ar

ivităţii

legii;

6.

Utilizează patrimoniul tehnico-stiintific şi alte
resurse ale instituţiei sau ale unităţii exclusiv pentru
activităţi profesionale în interesul instituției sau
unităţii

al

Rector,
Prof.dr.ing. Dan Caşcaval

angajatoare;

Angajat,

Data.
Responsabil proiect,
Prof.dr.ing.

Marinel-Costel Temneanu

Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi” din lasi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

FIŞA POSTULUI

Anexă la C.I.M.ni
Elemente

1.

Numele

şi

de identificare ale postului

prenumele angajatului

Vacant

funcției și codul

CS III

Denumirea

COR

în cadrul proiectului

Poziţia

2151241

Membru

a

”

Titlul, tipul şi numărul contractului

de

cercetare/ finanţare

Durata contractului de
|

cercetare

20 luni

Durata activităţii angajatului

postului

Descrierea

II.

de

Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată
uşilor
în
cadrul
interfon", care este depus
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1
Prioritatea de investiţie 1.1 Apel de proiecte POR/2019/1/1.1/05
1.2/11., precum și pe durata de valabilitate a contractului de
finanţare.
19.11.2021-31.12.2023

intrare prevăzute cu

1 Atribuţiile postului
de cercetare-dezvoltare

Desfăşoară activitate

şi

inovare

(definită conf.0G.57/2002)și desfăşoară activităţi

a obiectivelor proiectului

Activităţi de cercetare-dezvoltare
Activităţide cercetare industrială
A1.2.Cercetare, investigare pentru elaborarea setului de caracteristici tehnico-funcţionale și proiectarea
hard a Modulului
detecție a undelor seismice
A1.3.1 Cercetare soluţii funcționale și constructive pentru: Unitate centrală de comandă și alimentare a
Sistemului de avertizare la seism cu deblocarea automată a ușilor de intrare, parte componentă a
Sistemului de avertizare seismică,
A1.3.2 Cercetare soluţii funcționale și constructive pentru: Dispozitiv de acţionare electrică pentru
deschiderea automată a ușilor de intrare în caz
seism, parte componentă Sistemului de avertizare

Etapa 1:
A1

-

de

de

seismică.

A1.3.3 Cercetare soluții funcţionale și constructive pentru: Terminal video de apartament avertizare
voce
seism, parte componentă a Sistemului de avertizare seismică.
A1.3.4 Cercetare soluţii funcționale și constructive pentru: Programator de parametri funcționali și mesaje
vocale (multilingvistic) pentru Terminale de apartament
avertizare la seism, parte componentă a
Sistemului de avertizare seismică.
A1.3.5 Cercetare soluţii funcţionale și constructive pentru: Panou exterior de videointerfon
avertizare
seismică a locatarilor
deblocarea ușilor de intrare, parte componentă a Sistemului de avertizare
seismică,
prin

cu

la

cu

cu

și

specifice în cadrul proiectului
-

-

activităţilor de cercetare - dezvoltare ale proiectului conform planului de realizare din

Participă

la execuția

cererea

finanţare aprobată,

de

Participă

la

anexă

la

contractul

realizarea rapoartelor tehnice

de

şi a altor

finanțare;
livrabile necesare derulării

şi

finalizării cu succes a

|

|

activităţilor proiectului
Responsabilități
1.

2.

generale

Răspundede atribuțiile activităţile desfăşurate în cadrul
contractului de finanțare
ore efectuat;

5.

şi

deontologia

activităţii

|

numărul de

cercetare-dezvoltare;
Respectă drepturile de proprietate intelectuală şi confidențialitatea
convenită cu colaboratorii
finanţatorii activităţii derulate;
de

Nu crează situaţii privind concurenţa neloială în cazul
cumulului de activităţi, efectuat în
legii;

$.

de

Certifică pe propria raspundere numărul de
ore declarat, lunar, în Fişa individuală de pontaj şi
încadrarea acestuia în numărul de ore
maxim admis pentru participarea cumulată la unul sau
mai
multe proiecte/contracte de finanţare;

Respectă etica

4.

şi

i

şi cu

condiţie

Utilizează patrimoniul tehnico-stiinific
alte resurse ale instituţiei sau ale unităţii exclusiv
pentru
activităţi profesionale în interesul instituţiei sau al unităţii
angajatoare;

Rector,
Prof.dr.ing. Dan Caşcaval

Angajat,

Data
Responsabil proiect,
Profidr.ing, Marinel-Costel Temneanu

Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi” din lasi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

FIŞA POSTULUI

Anexă la CI.M.nr.
|

Elemente de identificare ale postului

1.

Numele

și

prenumele angajatului

Denumirea funcţiei
Poziţia

Vacant

și codul COR

ACS

în cadrul proiectului

tipul

şi

cu deblocarea automată a ușilor de
prevăzute cu interfon", care este depus în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1
Prioritatea de investiție 1.1 Apel
proiecte POR/2019/1/1.1/05
1.2/11., precum și pe durata de valabilitate a contractului de
finanţare.

numărul contractului de

contractului

de

de

cercetare

19.11.2021-31.12.2023

Durata activităţii angajatului
Descrierea

II.

Sistem de avertizare seismică

intrare

cercetare; finanţare

Durata

215123

Membru
"

Titlul,

—

20 luni

postului

Atribuţiile postului
Desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare
1-1

necesare

realizării

1:

Activităţi

Etapa

AL

in bune

de

condiţii

şi

inovare (definită conf.0G.57/2002)și desfăşoară activităţi

a obiectivelor proiectului

cercetare-dezvoltare

Activităţi de cercetare industrială
AL.2.Cercetare, investigare pentru elaborarea setului de caracteristici tehnico-funcţionale și
proiectarea
hard a Modulului detecție a undelor seismice
A1.3.1 Cercetare soluţii funcţionale
constructive pentru: Unitate centrală de comandă
alimentare a
Sistemului de avertizare la seism cu deblocarea automată a ușilor de
parte componentă a
intrare,
Sistemului de avertizare seismică.
A1.3.2 Cercetare soluţii funcționale și constructive
pentru: Dispozitiv de acţionare electrică pentru
deschiderea automată a ușilor de intrare în caz
seism, parte componentă a Sistemului de avertizare
seismică.
A1.3.3 Cercetare soluții funcţionale și constructive pentru: Terminal video de
apartament avertizare
prin voce la seism, parte componentă Sistemului de avertizare seismică.
A1-3.4 Cercetare soluții funcţionale și constructive
pentru: Programator de parametri funcționali și mesaje
vocale (multilingvistic) pentru Terminale de apartament cu avertizare la
seism, parte componentă a
Sistemului de avertizare seismică.
A1.3.5 Cercetare soluţii funcţionale și constructive pentru: Panou
exterior de videointerfon cu avertizare
seismică a locatarilor și deblocarea ușilor de intrare,
parte componentă a Sistemului de avertizare
de

şi

și

de

cu

seismică.

A1.3.6

11.2

Validare

soluție

Sistem

de avertizare seismică pe

staţia

pilot de

simulare seisme.

|

postului
Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
Responsabilităţile

- Participă
|____

execuţia activităţilor de cercetare - dezvoltare ale proiectului conform planul
cererea de finanțare aprobată, anexă la contractul de finanţare;
la

e realizare

din

Participă

=

la

activităţilor

realizarea rapoartelor

proiectului

tehnice

și a altor livrabile

necesare derulării

i finalizării cu

Responsabilităţi generale
1. Răspundede
atribuţiile/activităţile desfăşurate în cadrul contractului de
finanţare
ore

2.

efectuat;

Respectă

de numărul de

etica

de

finanţare;

deontologia activității de cercetare-dezvoltare;
drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitatea
convenită
şi

4.

Respectă

5.

finanţatorii activităţii derulate;
Nu crează situaţii privind
concurenţa neloială în cazul cumulului de activităţi, efectuat
legi

$.

3

Certitică pe propria raspundere numărul de
ore declarat, lunar, în Fişa individuală de
pontaj şi
încadrarea acestuia în numărul de ore maxim admis
pentru participarea cumulată la unul sau mai
multe

proiecte/contracte

|

şi

succes

cu colaboratorii şi cu

în

condiţiile

Utilizează patrimoniul tehnico-stiintific
alte resurse ale instituţiei sau ale unităţii exclusiv pentru
activităţi profesionale în interesul instituţiei sau al
unităţii
şi

angajatoare;

Rector,
Prof.di

Angajat,

Data
Responsabil proiect,
Prof.dr.ing.

Marinel-Costel Temneanu

