Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr.659/ din 08 .10 .2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 3 posturi la Facultatea de Inginerie
Electrica – Departamentul de Masini Electrice – la proiectul cu titlul
“Innovative wind energy conversion micro-system with direct-driven
generator for residential uses-INNOWECS”,cod:PN-II-PT-PCCA-20113.2-1696 – Director de proiect - Prof.dr.ing. Mircea M.Radulescu.

PERIOADA :

Determinata - 01.11.2012-31.12.2013,4 ore/zi.

CONDITII :

Absolvent învăţământ superior, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 09.11.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 29.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 479 din 14.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE ST– 2 posturi la Facultatea de Mecanică,
Departamentul Mecanica şi Dinamica Maşinilor – Comp. Cercetare,
Proiectul PCCA tip 2, cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1109 – Responsabil
proiect Prof dr.ing. Dan Mândru.

PERIOADA :

Determinata , 4 ore/zi,

CONDITII :

pt. 1 post: absolvent studii superioare tehnice, specializare mecatronică,
doctorand, experienta in activitate de cercetare, cunostintein domeniul ing.
Biomedicale si ing de recuperare, cunostinte in softurile CAD de proiectare
mecanica Auto CAD, Solidworks si softul de proiectare electronica OrCAD,
de programare microcontrolelor Bascom AVR,

limbajul de programare

Delphi, sa cunoasca diferite tipuri de actuatori, aviz medical;
pt 1 post: absolvent studii universitare de specialitate medicala, specializare
in domeniul recuperarii medicale si/sau kinetoterapiei, doctorand, experienta
in activitate de cercetare, cunostinte de anatomie functionala, biomecanica,
fiziologie, reabilitare, stimulare electrica functionala, cunostinte in sfturile
specifice domeniului bioinformatica, de prelucrare atatistica a datelor: EpiInfo,SPSS, etc, abilitati de programare in C++, Visual C, Java, aiz medical.
CONCURSUL :

în data de 10.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 467 din 23.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1, Legea nr.319/2003
anunţăm vacant şi scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT CERCETARE ST - 3 posturi la Departamentul Calculatoare
– Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.
CERCETATOR ST. III – 1 post la Departamentul Calculatoare –
Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.

PERIOADA :

Determinata 01.09.2012 până la data de 30.06.2015, 8 ore/zi,

CONDITII :

Ptr. Asistent cercetare st: absolvent studii superioare de specialitate, aviz
medical.
Ptr. Cercetator st III: absolvent studii superioare de specialitate, să aibă
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel putin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a
cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care
deţin titlul de doctor, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 29.08.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 27.08.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 503 din 30.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE ST–

STIINTIFIC – 1post

1 post şi CERCETATOR

în cadrul contractului de cercetare “Advanced

strategies for high performance indoor Environmental Quality in Operating
Rooms

–

EQUATOR,

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1212,

Grant

PARTENERIATE CNCS – UEFISCDI (2012-2015).– Responsabil proiect Prof dr.ing. Victor HODOR.
PERIOADA :

Determinata până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi,

CONDITII :

pt. postul de Asistent de cercetare: studii superioare, cunoştinţe avansate de
programare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, limba englezănivel avansat, aviz medical;
pt. postul de Cercetător: studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel
avansat de medicina şi mecanica fluidelor, limba engleza – nivel avansat,
doctorat în ştiinţe medicale, activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate
sau în învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte
activităţi, constituie avantaj dacă este medic specialist chirurg, aviz medical;

CONCURSUL :

în data de 15.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 30.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 510 din 03.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului PN-II-PTPCCA-2011-3.2-1299 cu titlul ”Hardware-in-the-Loop Modular Platform
for Testing the Energy Management of Competitive & Highly-Efficient
Hybrid-Electric

Vehicles”

(HiTECH-HEV)–

Director

proiect

(resp.coordonator) – Dl. SL. Daniel Fodorean, Facultatea de Inginerie
Electrică.
PERIOADA :

Determinata - 01.10.2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Studii superioare de specialitate/Master, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 28.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 14.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 538 din 07.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE

- 3 posturi la Facultatea E.T.T.I,

Departamentul de Comunicaţii, proiectul de cercetare FP7-SME-2012-1
No.315161 “UCONNECT – Implementation of Ubiquitous Connectivity for
Public Transport” – Coordonator local proiect Conf.dr.ing. Zsolt
POLGAR.
PERIOADA :

Determinata - 6 luni, 48 ore/lună,

CONDITII :

Absolvent studii superioare în specializarea telecomunicaţii, student
masterand sau master în telecomunicaţii, cunoştinţe în arhitecturi de reţele,
wireless heterogene, tehnici de management a reţelelor de date, tehnici
avansate de control al fluxului de date şi de codare a reţelei; abilităţi de
programare în MATLAB, C/C++, sub Linux, cunoştinţe în transmisii de date,
modulaţii adaptative pentru transmisii wirelss, tehnici avansate de
management a resurselor radio, tehnici de handover vertical, cunoştinţe
arhitecturi de reţele de calculatoare, tehnici de rutare avansate , comunicaţii
unificate prin internet, administrarea reţelelor de calculatoare, tehnici crosslayer şi de asigurare a QoS a transmisiilor de date , abilităţi de programare in
Java, cunoştinţe de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 18.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 539 din 10.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

CERCETATOR STIINTIFIC III – 1 post şi ASISTENT

DE

CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului 165/2012-PN-II-PT-PCCA2011-3.2-1275 cu titlul ”Noi generaţii de biomateriale pentru stomatologia
cosmetică-acronim COSMETICDENT”–Responsabil de proiect din partea
UTC-N (partener 3): Ing. Popescu George – Liviu.
PERIOADA :

Determinata - Oct..2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Pt.postul de CSIII – absolvent învăţământ de lungă durată profil chimie,
diplomă de doctor, experienţă în contracte de cercetare, experienţa în analiza
instrumentală UV-VIS şi IR, vechime în cercetare de 15 ani, cunoştinţe de
limba franceză şi engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, programe specifice spectometriei UV-VIS şi IR (WinLab.
Spectrum BX), aviz medical;
Pt. postul de AS.C - absolvent învăţământ de lungă durată, experienţă
minimă în analiza instrumentală UV-VIS, IR, Raman, Difracţie de raze X,
cunoştinţe de limba engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, Matchl, programe specifice spectrometriei UV-VIS şi IR
(WinLab. Spectrum BX), aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 05.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 21.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 555 din 14.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 2 posturi la Departamentul Inginerie
Mecanică – Comp. Cercetare, contract de cercetare- PN-II-PT-PCCA-20113.2-1212 cu titlul “Advanced strategies for high performance indoor
Environmental Quality in Operating Rooms -EQUATOR – Responsabil
proiect -Prof.dr.ing. Victor Hodor.

PERIOADA :

Determinata - până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi;

CONDITII :

Studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel avansat de mecatronicăprogramare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, cunoştinţe
avansate de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 25.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr.661 din 08 .10 .2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 3 posturi la Facultatea de Inginerie
Electrica – Departamentul de Masini Electrice – la proiectul cu titlul
“Innovative wind energy conversion micro-system with direct-driven
generator for residential uses-INNOWECS”,cod:PN-II-PT-PCCA-20113.2-1696 – Director de proiect - Prof.dr.ing. Mircea M.Radulescu.

PERIOADA :

Determinata - 15.09.2012-15.12.2014,3 ore/zi.

CONDITII :

Absolvent învăţământ superior, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 09.11.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 29.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 479 din 14.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE ST– 2 posturi la Facultatea de Mecanică,
Departamentul Mecanica şi Dinamica Maşinilor – Comp. Cercetare,
Proiectul PCCA tip 2, cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1109 – Responsabil
proiect Prof dr.ing. Dan Mândru.

PERIOADA :

Determinata , 4 ore/zi,

CONDITII :

pt. 1 post: absolvent studii superioare tehnice, specializare mecatronică,
doctorand, experienta in activitate de cercetare, cunostintein domeniul ing.
Biomedicale si ing de recuperare, cunostinte in softurile CAD de proiectare
mecanica Auto CAD, Solidworks si softul de proiectare electronica OrCAD,
de programare microcontrolelor Bascom AVR,

limbajul de programare

Delphi, sa cunoasca diferite tipuri de actuatori, aviz medical;
pt 1 post: absolvent studii universitare de specialitate medicala, specializare
in domeniul recuperarii medicale si/sau kinetoterapiei, doctorand, experienta
in activitate de cercetare, cunostinte de anatomie functionala, biomecanica,
fiziologie, reabilitare, stimulare electrica functionala, cunostinte in sfturile
specifice domeniului bioinformatica, de prelucrare atatistica a datelor: EpiInfo,SPSS, etc, abilitati de programare in C++, Visual C, Java, aiz medical.
CONCURSUL :

în data de 10.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 467 din 23.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1, Legea nr.319/2003
anunţăm vacant şi scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT CERCETARE ST - 3 posturi la Departamentul Calculatoare
– Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.
CERCETATOR ST. III – 1 post la Departamentul Calculatoare –
Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.

PERIOADA :

Determinata 01.09.2012 până la data de 30.06.2015, 8 ore/zi,

CONDITII :

Ptr. Asistent cercetare st: absolvent studii superioare de specialitate, aviz
medical.
Ptr. Cercetator st III: absolvent studii superioare de specialitate, să aibă
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel putin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a
cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care
deţin titlul de doctor, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 29.08.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 27.08.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 503 din 30.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE ST–

STIINTIFIC – 1post

1 post şi CERCETATOR

în cadrul contractului de cercetare “Advanced

strategies for high performance indoor Environmental Quality in Operating
Rooms

–

EQUATOR,

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1212,

Grant

PARTENERIATE CNCS – UEFISCDI (2012-2015).– Responsabil proiect Prof dr.ing. Victor HODOR.
PERIOADA :

Determinata până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi,

CONDITII :

pt. postul de Asistent de cercetare: studii superioare, cunoştinţe avansate de
programare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, limba englezănivel avansat, aviz medical;
pt. postul de Cercetător: studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel
avansat de medicina şi mecanica fluidelor, limba engleza – nivel avansat,
doctorat în ştiinţe medicale, activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate
sau în învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte
activităţi, constituie avantaj dacă este medic specialist chirurg, aviz medical;

CONCURSUL :

în data de 15.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 30.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 510 din 03.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului PN-II-PTPCCA-2011-3.2-1299 cu titlul ”Hardware-in-the-Loop Modular Platform
for Testing the Energy Management of Competitive & Highly-Efficient
Hybrid-Electric

Vehicles”

(HiTECH-HEV)–

Director

proiect

(resp.coordonator) – Dl. SL. Daniel Fodorean, Facultatea de Inginerie
Electrică.
PERIOADA :

Determinata - 01.10.2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Studii superioare de specialitate/Master, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 28.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 14.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 538 din 07.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE

- 3 posturi la Facultatea E.T.T.I,

Departamentul de Comunicaţii, proiectul de cercetare FP7-SME-2012-1
No.315161 “UCONNECT – Implementation of Ubiquitous Connectivity for
Public Transport” – Coordonator local proiect Conf.dr.ing. Zsolt
POLGAR.
PERIOADA :

Determinata - 6 luni, 48 ore/lună,

CONDITII :

Absolvent studii superioare în specializarea telecomunicaţii, student
masterand sau master în telecomunicaţii, cunoştinţe în arhitecturi de reţele,
wireless heterogene, tehnici de management a reţelelor de date, tehnici
avansate de control al fluxului de date şi de codare a reţelei; abilităţi de
programare în MATLAB, C/C++, sub Linux, cunoştinţe în transmisii de date,
modulaţii adaptative pentru transmisii wirelss, tehnici avansate de
management a resurselor radio, tehnici de handover vertical, cunoştinţe
arhitecturi de reţele de calculatoare, tehnici de rutare avansate , comunicaţii
unificate prin internet, administrarea reţelelor de calculatoare, tehnici crosslayer şi de asigurare a QoS a transmisiilor de date , abilităţi de programare in
Java, cunoştinţe de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 18.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 539 din 10.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

CERCETATOR STIINTIFIC III – 1 post şi ASISTENT

DE

CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului 165/2012-PN-II-PT-PCCA2011-3.2-1275 cu titlul ”Noi generaţii de biomateriale pentru stomatologia
cosmetică-acronim COSMETICDENT”–Responsabil de proiect din partea
UTC-N (partener 3): Ing. Popescu George – Liviu.
PERIOADA :

Determinata - Oct..2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Pt.postul de CSIII – absolvent învăţământ de lungă durată profil chimie,
diplomă de doctor, experienţă în contracte de cercetare, experienţa în analiza
instrumentală UV-VIS şi IR, vechime în cercetare de 15 ani, cunoştinţe de
limba franceză şi engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, programe specifice spectometriei UV-VIS şi IR (WinLab.
Spectrum BX), aviz medical;
Pt. postul de AS.C - absolvent învăţământ de lungă durată, experienţă
minimă în analiza instrumentală UV-VIS, IR, Raman, Difracţie de raze X,
cunoştinţe de limba engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, Matchl, programe specifice spectrometriei UV-VIS şi IR
(WinLab. Spectrum BX), aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 05.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 21.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 555 din 14.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 2 posturi la Departamentul Inginerie
Mecanică – Comp. Cercetare, contract de cercetare- PN-II-PT-PCCA-20113.2-1212 cu titlul “Advanced strategies for high performance indoor
Environmental Quality in Operating Rooms -EQUATOR – Responsabil
proiect -Prof.dr.ing. Victor Hodor.

PERIOADA :

Determinata - până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi;

CONDITII :

Studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel avansat de mecatronicăprogramare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, cunoştinţe
avansate de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 25.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr.660/ din 08 .10 .2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 2 posturi la Facultatea de Inginerie
Electrica - Departamentul de Masini Electrice– la proiectul cu titlul
“Sisteme hibride de conversie a energiei regenerabile de mica putere
integrate intr-o microretea - MICROREN”,cod:PN-II-PT-PCCA-20113.2-1519 – Director de proiect - Prof.dr.ing. Mircea M.Radulescu.

PERIOADA :

Determinata - 01.11.2012-31.12.2013,4 ore/zi.

CONDITII :

Absolvent învăţământ superior, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 09.11.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 29.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 479 din 14.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE ST– 2 posturi la Facultatea de Mecanică,
Departamentul Mecanica şi Dinamica Maşinilor – Comp. Cercetare,
Proiectul PCCA tip 2, cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1109 – Responsabil
proiect Prof dr.ing. Dan Mândru.

PERIOADA :

Determinata , 4 ore/zi,

CONDITII :

pt. 1 post: absolvent studii superioare tehnice, specializare mecatronică,
doctorand, experienta in activitate de cercetare, cunostintein domeniul ing.
Biomedicale si ing de recuperare, cunostinte in softurile CAD de proiectare
mecanica Auto CAD, Solidworks si softul de proiectare electronica OrCAD,
de programare microcontrolelor Bascom AVR,

limbajul de programare

Delphi, sa cunoasca diferite tipuri de actuatori, aviz medical;
pt 1 post: absolvent studii universitare de specialitate medicala, specializare
in domeniul recuperarii medicale si/sau kinetoterapiei, doctorand, experienta
in activitate de cercetare, cunostinte de anatomie functionala, biomecanica,
fiziologie, reabilitare, stimulare electrica functionala, cunostinte in sfturile
specifice domeniului bioinformatica, de prelucrare atatistica a datelor: EpiInfo,SPSS, etc, abilitati de programare in C++, Visual C, Java, aiz medical.
CONCURSUL :

în data de 10.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 467 din 23.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1, Legea nr.319/2003
anunţăm vacant şi scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT CERCETARE ST - 3 posturi la Departamentul Calculatoare
– Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.
CERCETATOR ST. III – 1 post la Departamentul Calculatoare –
Compartiment Cercetare, contract de cercetare SmartCoDrive de tip
PCCA-2012. Director contract –Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.

PERIOADA :

Determinata 01.09.2012 până la data de 30.06.2015, 8 ore/zi,

CONDITII :

Ptr. Asistent cercetare st: absolvent studii superioare de specialitate, aviz
medical.
Ptr. Cercetator st III: absolvent studii superioare de specialitate, să aibă
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel putin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a
cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care
deţin titlul de doctor, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 29.08.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 27.08.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 503 din 30.08.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE ST–

STIINTIFIC – 1post

1 post şi CERCETATOR

în cadrul contractului de cercetare “Advanced

strategies for high performance indoor Environmental Quality in Operating
Rooms

–

EQUATOR,

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1212,

Grant

PARTENERIATE CNCS – UEFISCDI (2012-2015).– Responsabil proiect Prof dr.ing. Victor HODOR.
PERIOADA :

Determinata până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi,

CONDITII :

pt. postul de Asistent de cercetare: studii superioare, cunoştinţe avansate de
programare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, limba englezănivel avansat, aviz medical;
pt. postul de Cercetător: studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel
avansat de medicina şi mecanica fluidelor, limba engleza – nivel avansat,
doctorat în ştiinţe medicale, activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate
sau în învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte
activităţi, constituie avantaj dacă este medic specialist chirurg, aviz medical;

CONCURSUL :

în data de 15.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 30.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 510 din 03.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului PN-II-PTPCCA-2011-3.2-1299 cu titlul ”Hardware-in-the-Loop Modular Platform
for Testing the Energy Management of Competitive & Highly-Efficient
Hybrid-Electric

Vehicles”

(HiTECH-HEV)–

Director

proiect

(resp.coordonator) – Dl. SL. Daniel Fodorean, Facultatea de Inginerie
Electrică.
PERIOADA :

Determinata - 01.10.2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Studii superioare de specialitate/Master, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 28.09.2012– ora 10 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 14.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 538 din 07.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT

DE

CERCETARE

- 3 posturi la Facultatea E.T.T.I,

Departamentul de Comunicaţii, proiectul de cercetare FP7-SME-2012-1
No.315161 “UCONNECT – Implementation of Ubiquitous Connectivity for
Public Transport” – Coordonator local proiect Conf.dr.ing. Zsolt
POLGAR.
PERIOADA :

Determinata - 6 luni, 48 ore/lună,

CONDITII :

Absolvent studii superioare în specializarea telecomunicaţii, student
masterand sau master în telecomunicaţii, cunoştinţe în arhitecturi de reţele,
wireless heterogene, tehnici de management a reţelelor de date, tehnici
avansate de control al fluxului de date şi de codare a reţelei; abilităţi de
programare în MATLAB, C/C++, sub Linux, cunoştinţe în transmisii de date,
modulaţii adaptative pentru transmisii wirelss, tehnici avansate de
management a resurselor radio, tehnici de handover vertical, cunoştinţe
arhitecturi de reţele de calculatoare, tehnici de rutare avansate , comunicaţii
unificate prin internet, administrarea reţelelor de calculatoare, tehnici crosslayer şi de asigurare a QoS a transmisiilor de date , abilităţi de programare in
Java, cunoştinţe de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 18.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 539 din 10.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

CERCETATOR STIINTIFIC III – 1 post şi ASISTENT

DE

CERCETARE - 1 post în cadrul proiectului 165/2012-PN-II-PT-PCCA2011-3.2-1275 cu titlul ”Noi generaţii de biomateriale pentru stomatologia
cosmetică-acronim COSMETICDENT”–Responsabil de proiect din partea
UTC-N (partener 3): Ing. Popescu George – Liviu.
PERIOADA :

Determinata - Oct..2012 - 30.06.2015,

CONDITII :

Pt.postul de CSIII – absolvent învăţământ de lungă durată profil chimie,
diplomă de doctor, experienţă în contracte de cercetare, experienţa în analiza
instrumentală UV-VIS şi IR, vechime în cercetare de 15 ani, cunoştinţe de
limba franceză şi engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, programe specifice spectometriei UV-VIS şi IR (WinLab.
Spectrum BX), aviz medical;
Pt. postul de AS.C - absolvent învăţământ de lungă durată, experienţă
minimă în analiza instrumentală UV-VIS, IR, Raman, Difracţie de raze X,
cunoştinţe de limba engleză, operare calculator: pachet MS Office, Internet,
Origin 8.0, Matchl, programe specifice spectrometriei UV-VIS şi IR
(WinLab. Spectrum BX), aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 05.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 21.09.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 555 din 14.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 2 posturi la Departamentul Inginerie
Mecanică – Comp. Cercetare, contract de cercetare- PN-II-PT-PCCA-20113.2-1212 cu titlul “Advanced strategies for high performance indoor
Environmental Quality in Operating Rooms -EQUATOR – Responsabil
proiect -Prof.dr.ing. Victor Hodor.

PERIOADA :

Determinata - până la data de 30.04.2015, 6 ore/zi;

CONDITII :

Studii superioare, să posede cunoştinţe la nivel avansat de mecatronicăprogramare, electronică, automatizare şi mecanica fluidelor, cunoştinţe
avansate de limba engleză, aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 25.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 05.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.
R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 613 din 28.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 1 post la Departamentul de Electronica
aplicata –-proiectul cu titlul “Echipament miniautorizat cu microtorta de
plasma cuplata capacitiv si tehnologii analitice pentru determinarea
multielementala

simultana

utilizate

in

alimentelor’’cod

PN-II-PT-PCCA-TIPII–

controlul
Director

mediului
de

proiect

si
-

Prof.dr.ing.Dorin PETREUS.
PERIOADA :

Determinata - 01.11.2012-03.07.2015, 3 ore/zi;

CONDITII :

Absolvent invatamant superior de specialitate,aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 08.11..2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 26.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 612 din 28.09.2012

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anunţăm vacant şi
scoatem la concurs
POSTUL DE :

ASISTENT DE CERCETARE - 1 post la proiectul cu titlul “Innovative
wind energy conversion micro-system with direct-driven electric generator
for residential uses’’cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1696– Director de
proiect -Prof.dr.ing.Mircea M. Radulescu.

PERIOADA :

Determinata - 01.11.2012-31.12.2015, 3 ore/zi;

CONDITII :

Absolvent invatamant superior de specialitate,aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 09.11..2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca.
DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 26.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 541 din 11.09.2012

PROMOVARE INTERNA

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 anuntam vacant
si scoatem la concurs:
POSTUL DE :

BIBLIOTECAR – 1post la Directia bibliotecii – Director – Ing.Calin
Campean

PERIOADA :

Determinata – pana la 30.08.2014, 8 ore/zi.

CONDITII :

Studii superioare,aviz medical.

CONCURSUL :

în data de 22.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 09.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 544 din 11.09.2012

PROMOVARE INTERNA

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 propunem
examinare pe:
POSTUL DE :

BIBLIOTECAR – 1post la Directia bibliotecii – Director – Ing.Calin
Campean

PERIOADA :

Nedeterminata

CONDITII :

Studii superioare

CONCURSUL :

în data de 22.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 12.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Departamentul Resurse Umane
Biroul Personal
Nr. 581 din 07.09.2012

PROMOVARE INTERNA

ANUNT
In conformitate cu Legea nr. 284/2010, art.26, alin.7, Hot.286/2011, art.1 propunem
examinare pe:
POSTUL DE :

SECRETAR – 1post la Facultatea de Inginerie Electrica–Departamentul
de Electrotehnica si Masurari – Decan- Prof.dr.ing. Ioan Gavril
Tarnovan

PERIOADA :

Nedeterminata

CONDITII :

Studii superioare

CONCURSUL :

în data de 20.10.2012– ora 9 la sediul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

DOSARELE de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 15.10.2012.
Relaţii suplimentare la Biroul Personal.

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

