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Anunț concurs de angajare 

Asistent de cercetare în calculatoare / Membru doctorand 
 
Universitatea Politehnica din București implementează proiectul ATES - „Evaluarea și Simplificarea 
Automată a Textelor (en., Automated Text Evaluation and Simplification” (NR. TE 70/2020) de tip 
Tinere Echipe finanțat de UEFISCDI. 
 
Participarea Universității Politehnice din București în proiectul ATES presupune dezvoltarea de 
instrumente software automate de analiză semantică și sintactică a eseurilor bazate pe tehnici avansate 
de prelucrare a limbajului natural (PLN). În mod concret, acest demers angajează implementarea 
următoarelor servicii integrate în portalul web al aplicației: 

(O1) Prelucrarea din punct de vedere semantic și sintactic a unui eseu introdus de utilizator; 
(O2) Determinarea factorilor cei mai pregnanți care pot duce la îmbunătățirea stilului de scriere; 
(O3) Furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea stilului de scriere al unei persoane; 
(O4) Explorarea inter-textualității din prisma legăturilor lexicale și semantice dintre fragmente 
de texte; 
(O5) Evoluția stilului de scriere al utilizatorului pe baza unei game variate de indecși automați 
de complexitate textuală. 

 
Astfel, în cadrul proiectului este disponibil un post de asistent de cercetare în calculatoare / membru 
doctorand (poz. 3 la nivelul proiectului). Candidatul selectat va fi angajat cu normă fracționară de 
maxim 40 ore / lună pe durata desfășurării proiectului. 
 
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 
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”, 
ascultat – „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. 
 
C. ATRIBUŢII POST: 
C.1. Efectuează cercetări științifice în domeniul proiectului pentru obținerea de noi cunoștințe și noi 
modele computaționale; 
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C.2. Contribuie la realizarea documentației tehnice bazate pe rezultatele obținute; 
C.3. Dezvoltă soluții cu componenta back-end Java/Python; 
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 (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 (sau declarație pe proprie răspundere că persoana este aptă 
pentru angajare din punct de vedere medical și că, în cazul câștigării concursului, va furniza 
adeverința medicală până la data de 10 noiembrie); 
D.7. cazier judiciar (sau declarație pe proprie răspundere că persoana nu are antecedente penale, nu 
este şi nu a fost urmărită sau condamnată de fapte prevăzute de legea penală și că, în cazul câștigării 
concursului, va furniza cazierul până la data de 10 noiembrie); 
D.8. CV (cu listă de lucrări anexată, dacă este cazul); 
D.9. adeverință̆ doctorand. 
 
Informații suplimentare se pot obține de la Prof.dr.ing. Mihai Dascălu (mihai.dascalu@cs.pub.ro). 
 
Dosarul de înscriere cu documentația aferentă se trimit pe email la adresa mihai.dascalu@cs.pub.ro, 
cu subiectul ”Concurs angajare - ATES” până în data de 26.10.2020, ora 18:00. 
 
E. CONCURSUL CONSTĂ ÎN: 
E.1. verificarea dosarului; 
E.2. interviu online. 
 
F. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 
Tehnici de procesare a limbajului natural 
Tehnici de indexare și regăsire a documentelor 
Arhitecturi și tehnologii server 
  



 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI 
Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6 

București, România 

 
Referințe: 

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval 
(Vol. 1). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). An introduction to Natural Language Processing. 
Computational linguistics, and speech recognition (2nd ed.). London: Pearson Prentice Hall. 
Goodyear, M. (2017). Enterprise System Architectures: Building Client Server and Web Based 
Systems. CRC press. 
Honnibal, M., & Montani, I. (2017). spacy 2: Natural language understanding with bloom 
embeddings. Convolutional Neural Networks and Incremental Parsing, 7(1).  
Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word 
Representation in Vector Space. In Workshop at ICLR. Scottsdale, AZ. 
Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & 
Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In 31st Conf. on Neural Information Processing 
Systems (NIPS 2017) (pp. 5998–6008). Long Beach, CA, USA. 
Tutorial Python Flask disponibil online la: https://flask.palletsprojects.com/en/1.0.x/tutorial/  

 
G. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 
Concursul se va desfășura după următorul orar: 

• Trimitere dosare: 21-27 octombrie 2020 
• Rezultat selecție dosare: 28 octombrie 2020 
• Contestații / Rezultat contestații – 29 octombrie 2020 
• Concurs proba interviu – 30 octombrie 2020 ora 12 
• Rezultat proba interviu – 2 noiembrie 2020 
• Contestații / Rezultat contestații – 3 noiembrie 2020 
• Rezultat final concurs – 4 noiembrie 2020 

 
Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul Universității, www.upb.ro, și pe mail. 


