FIŞA POSTULUI

Anexă la
L.

Elemente de identificare

Numele

și

ale postului

renumele angajatului

Denumirea funcției

VACANT

și codul COR

Membru
?

şi

3

CS1/ CSII- 215121

Poziţia în cadrul proiectului

Titlul, tipul

C.L.M.nu

numărul contractului

deblocarea automată a ușilor de
interfon”, care este depus în cadrul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1

prevăzute cu

Programului
Prioritatea de investiţie 1.1 Apel de proiecte POR/2019/1/1.1/08
12/11, precum și pe durata de valabilitate a contractului de
finanţare.
20 luni

de cercetare/ finanțare

Durata contractului de cercetare
Durata activităţii angajatului

Sistem de avertizare seismică cu

intrare

|

iuni

Descrierea postului
1-1 Atribuţiile postului
Etapa 1: - Activităţi de cercetare-dezvoltare
UI.

AS.Activităţi de

cercetare industrială

Cercetare soluţii funcționale și
deschiderea automată a ușilor de
AS5.4

constructive pentru: Dispozitiv de acţionare electrică pentru
în caz de seism, parte componentă a Sistemului de

intrare

avertizare seismică,

și

A5.5 Cercetare soluţii funcționale
constructive pentru: Terminal video de
seism, parte componentă a Sistemului de avertizare seismică.
prin voce
A5.6 Cercetare soluții funcţionale şi constructive

la

apartament cu avertizare

pentru: Programator de parametri funcționali şi
mesaje vocale (multilingvistic) pentru Terminale de apartament cu avertizare
seism, parte
Sistemului de avertizare seismică.
componentă
A5.7 Cercetare soluții funcționale și constructive
pentru: Panou exterior de videointerfon cu
avertizare seismică a locatarilor și deblocarea ușilor de intrare, parte componentă a Sistemului de

la

a

avertizare seismică,
A5:8
Validare soluție Sistem

de

avertizare seismică

pe

staţia pilot de simulare seisme,

1.2

Responsabilităţile postului
Responsabilităţi specifice în cadrul proiectului
- Participă la execuția activităţilor de cercetare
dezvoltare ale proiectului conform planului de
realizare din cererea de finanțare aprobată, anexă la contractul de
finanţare;

la

rapoartelor tehnice

- Participă
realizarea
a activităților proiectului

și a

-

altor

livrabile

necesare

derulăi

şi

finali

i

cu succes

Responsabilități generale
1.
Răspundede atribuţiile/activităţile desfăşurate în cadrul contractului de finanțare și de
numărul de ore efectuat;
2.
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 finanțare;
3.

Respectă etica

Respectă

și deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;

drepturile de proprietate intelectuală și confidenţialitatea convenită

5._Nu

crează

cu

finanțatorii activităţii derulate;
situaţii privind concurența neloială în cazul cumulului de activități, efectuat în
i

cu

condițiile legii;

Utilizează patrimoniul tehnico-stiintific și alte resurse ale instituției sau ale unităţii exclusiv
pentru activităţi profesionale în interesul instituției sau al unităţii angajatoare;

Reprezentant Legal,
Rector,

Angajat,

Profdriing, Dan Caşcaval

Data

