
Anunț concurs angajare – cercetător specialist  

Universitatea Politehnica din București implementează în calitate de partener proiectul cu 

titlul Platforma inovativă pentru furnizarea și managementul serviciilor publice în orasele inteligente -

SMART HUB de tip Proiect Tehnologic, coordonat de compania Inteligent Convergent Solutions. 

Participarea Universității Politehnica din București în proiectul Platforma inovativă pentru 

furnizarea și managementul serviciilor publice în orasele inteligente -SMART HUB urmărește 

realizarea un sistem inteligent suport pentru toate componentele unui oras inteligent, asa cum au 

fost definite in cadrul proiectului http://www.smart-cities.eu/ si care sunt in directia strategica a 

Comisiei Europene (Sustainable Urban Mobility, Sustainable Districts and Built Environment, 

Integrated Infrastructures & Processes https://eu-smartcities.eu/action-clusters). Acest sistem 

inteligent se bazeaza pe implementarea unor dispozitive pornind de la tehnologiile IT&C existente si 

dezvoltand module si echipamente care sa raspunda cerintelor utilizatorilor de sisteme smart city. De 

asemenea, in cadrul solutiei tehnice este dezvoltat un pachet software pentru a putea fi realizate de 

catre utilizatori aplicatii specifice domeniului de aplicare (Software Development Kit) si realizarea 

unui modul de procesare video in vederea detectiei evenimentelor/incidentelor, pornind de la 

senzorii video montati in teren. 

În cadrul proiectului este disponibil 1 post  de cercetător specialist, respectiv:  

Cercetator specialist - Membru 1, Cercetator specialist, Cod COR 215233 - Inginer de cercetare în 

telecomenzi și electronica in transporturiElemente identificare post 1 - Cercetator specialist, Cod COR 

215233 - Inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi: 

 

Denumire post Atribuții principale 
Condiții generale și specifice 

 

 
Cercetator specialist - 
Membru 1, Cod COR 
215233 - Inginer de 
cercetare în telecomenzi 
și electronică în 
transporturi 

 
Participa la elaborarea, 
implementarea și testarea sistemelor 
capabile de a furniza servicii de 
mobilitate integrate. 

 
Educație solicitata 
Studii superioare (licenta obtinuta la institutii 
acreditate); - 4 ani 
Experiența solicitata 
Experienta în cadrul programelor de 
Cercetare Nationale - 0 ani 
Competente : 
Cunoasterea utilizarii calculatorului 
(Microsoft Office); 

Cunostinte în elaborarea, implementarea și 
testarea sistemelor capabile de a furniza 
servicii de mobilitate integrate. 

 

Activități în care este implicat: Participa la elaborarea, implementarea și testarea sistemelor capabile 

de a furniza servicii de mobilitate integrate. 

 

 



Atribuții: 

 implementează activitățile în care este implicat, conform graficului de activități și în 

concordanță cu prevederile contractului de finanțare; 

 cunoașterea permanentă a situației activităților derulate prevăzute în graficul de 

implementare a proiectului; 

 realizează la timp activitățile în care este implicat, conform graficului de 

implementare și în limitele stabilite de responsabilul partener ; 

 participă la şedinţele de lucru din cadrul proiectului; 

 asigură la cerere şi în termen disponibilitatea documentelor legate de 

implementarea activităților în care este implicat;  

Dosarul de inscriere: 

Cerere înscriere concurs 

Copie certificat identitate 

Copie certificat nastere 

Copie certificat căsătorie, daca este cazul 

Copii acte studii 

Adeverință medicală – apt angajare sau declarație pe proprie răspundere că persoana este aptă 

pentru angajare din punct de vedere medical, va furniza adeverința medicală pana la data de 31 

decembrie 2021 de fapte prevăzute de legea penală 

CV cu lista de lucrări, dacă este cazul 

Cazier judiciar sau declarație pe proprie răzpundere că persoana nu are antecedente penale, că nu 

este și nu a fost urmărită sau condamnată  

Informații suplimentare se pot obține prin email catre cosmin.banica@upb.rosau la locația de 

implementare a proiectului, Universitatea Politehnica din București, Splaiul Independenței, nr 313, 

corp J, sala AT 208. 

Dosarul de inscriere cu documentația aferentă se depun la locația de implementare a proiectului, 

Universitatea Politehnica din București, Splaiul Independenței, nr 313, corp J, sala AT 208pana în data 

de 27.10.2021, ora 16:00. 

Concursul constă în: 

E1. Verificarea și evaluarea dosarului 

 

 



Calendarul de desfășurare a concursului: 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Publicarea anunțului de selecție 19.10.2021 

Depunerea/Înregistrarea dosarelor 20.10.2021 – 27.10.2021 

Verificarea administrativă, evaluarea dosarelor și 

publicarea rezultatelor parțiale 
28.10.2021 

Depunerea contestațiilor 28.10.2021 – 29.10.2021 

Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 01.11.2021 

 

Rezultatele se vor afișa pe site www.upb.ro și telefonic. 

 

http://www.upb.ro/

