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Anunț concurs de angajare 

Asistent de cercetare 
 
Universitatea Politehnica din București implementează proiectul ROBIN - „Roboții și Societatea: 
Sisteme Cognitive pentru Roboți Personali și Vehicule Autonome” (NR. 72PCCDI ⁄ 2018, cod proiect 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0734) de tip Complex finanțat de UEFISCDI coordonat de Universitatea 
Politehnica din București. 
 
ROBIN este un proiect centrat pe utilizator care proiectează sisteme și servicii pentru utilizarea 
roboților într-o societate digitală interconectată și permite companiilor realizarea de produse și 
servicii complexe, inteligente și performante destinate utilizatorilor și societății în ansamblu. 
Proiectul se referă la o gamă diversă de roboți: roboți asistivi care vin în sprijinul persoanelor cu nevoi 
speciale, roboți de interacțiune cu clienții și roboți software care pot fi instalați pe vehicule în scopul 
realizării unei conduceri autonome sau semi-autonome. Proiectul combină tehnici și tehnologii 
avansate de inteligență artificială, interacțiune om-robot, prelucrarea limbajului natural, interacțiune 
cu un mediu pervasiv, arhitecturi și prelucrări în Cloud, arhitecturi Cloud-Edge și Cloud-Robotics. 
 
În cadrul acestui proiect complex se implementează, conform agendei comune de cercetare, proiectul 
component P4: Înțelegerea și sinteza limbajului natural pentru roboți asistivi și interacțiunea cu 
mediul (ROBIN-Dialog). Prin acest proiect, ne propunem să dezvoltăm o serie de scenarii pentru 
câteva micro-lumi, precum și tehnologia de prelucrare a limbii române pentru dialoguri situaționale 
în aceste micro-lumi. 
 
Astfel, în cadrul proiectului este disponibil un post de asistent de cercetare. Candidatul selectat va fi 
angajat cu normă întreagă pe durata desfășurării proiectului cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani 
după finalizarea acestuia. 
 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Superioare 
A.2. Vechime: 0 ani 
A.3. Scopul principal al postului: Îndeplinirea activităților de cercetare-dezvoltare ale proiectului in 
vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 
 
B. CERINŢE POST: 
B.1. Studii de specialitate: doctorand în domeniile Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria 
Sistemelor 
B.2. Perfecționări (specializări): - 
B.3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): nivel avansat 
B.4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză „citit” – „avansat”, „scris” – 
„avansat”, „vorbit” – „avansat”. 
B.5. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe de folosire a tehnicii de calcul, capacitate 
de comunicare interpersonală, capacitate de a lucra în echipă, rezistență la stres, cunoștințe de 
implementare sisteme software. 
B.6. Cerințe specifice: Muncă de birou/laborator; deplasări în țară și/sau în străinătate. 
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C. ATRIBUŢII POST: 
C.1. Efectuează cercetări științifice în domeniul proiectului pentru obținerea de noi cunoștințe, noi 
modele teoretice și noi algoritmi de prelucrare a limbajului natural; 
C.2. Contribuie la realizarea documentației tehnice bazate pe rezultatele obținute; 
C.3. Dezvoltă soluții cu componenta back-end Java/Python, respectiv front-end de ultimă generație 
(spre exemplu, Angular 2+); 
C.4. Efectuează activități de analiză, specificare a cerințelor, proiectare, dezvoltare, instalare, 
implementare și întreținere a sistemelor și aplicațiilor informatice realizate în cadrul proiectului; 
C.5. Participă la activitățile de diseminare ale proiectului; 
C.6. Participă împreună cu ceilalți membri la activitățile de raportare din proiect. 
 
D. Dosarul de înscriere 
D.1. cerere înscriere concurs înregistrată la registratura UPB (fără format impus); 
D.2. copie carte de identitate; 
D.3. copie certificat naștere; 
D.4. copie certificat căsătorie, dacă este cazul; 
D.5. copie acte studii (toate), inclusiv foi matricole/suplimente la diplomă; 
D.6. adeverință medicală - apt angajare; 
D.7. cazier judiciar; 
D.8. CV (cu listă de lucrări anexată, dacă este cazul); 
D.9. adeverință̆ doctorand. 
 
Pentru informații vă adresați la Prof.dr.ing Adina Magda Florea (adina.florea@cs.pub.ro) și 
Conf.dr.ing. Mihai Dascălu (mihai.dascalu@cs.pub.ro). 
 
Dosarul de înscriere cu documente se depune în sala PRECIS 306. 
 
E. Concursul constă în: 
E.1. analiza dosarului; 
E.2. interviu cu directorul de proiect. 
 
Concursul va avea loc pe data de 7 noiembrie 2018, orele 10-12, în sala PRECIS 307, Facultatea de 
Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București. 


