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Descrierea postului 

II.1. Pregătirea 
profesional ă impus ă 
ocupantului postului 

Pregătirea de baz ă: student în anii 3 sau 4 (la o facultate de 4 ani) sau 4, 5 
sau 6 (la o facultate de 6 ani). 
Pregătirea de specialitate: instruiri periodice 
Func ția: tehnician 

II.2. Experien ța necesar ă 
execut ării opera țiunilor 
postului 

Experien ța în munc ă: 0 ani 
Experien ţa în specialitatea cerut ă de post:  0 ani 
Perioada necesar ă ini țierii în vederea execut ării opera țiunilor specifice 
postului:  2 luni 

II.3. Dificultatea 
opera țiunilor specifice 
postului 

Complexitatea opera țiunilor specifice postului: nivel mediu 
Gradul de autonomie în ac țiune: nivel mediu 
Efortul intelectual caracteristic efectu ării opera țiunilor specifice postului: 
nivel mediu 
Necesitatea unor abilit ăți deosebite : sociabilitate, lucrul în echipă. 
Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: Tehnicile de imunohistochimie 
și imunofluorescenţă. Limbajul de programare python și aplicarea „deep 
learning” în analiza de imagini, în patologie.  

II.4. Responsabilitatea  
implicat ă de post:  

De execu ție: Își însușește tehnicile de analiză de imagini folosite în laborator și 
contribuie la aplicarea lor în studiul de cercetare aflat în desfășurare, sub 
îndrumarea directorului de proiect și/sau a altor cercetători cu experiență din 
cardul laboratorului. 

II.5. Alte responsabilit ăţi 

 răspunde de respectarea dispozițiilor date de conducerea instituției; 
 respectă prevederile din Regulamentul de ordine interioară, Contractul 

colectiv de muncă, Contractul individual de muncă, procedurile aferente 
sistemului de control intern managerial (SCIM) și exigențele stipulate în 
acestea, ca şi orice alte documente emise de șefii ierarhici (decizii, note de 
serviciu, etc.); 

 respectă reglementările procedurale referitoare la sistemul de management 
integrat al calității şi mediului (SMICM); 

 respectă dispozițiile legale privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
 respectă normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

II.6. Sfera de rela ții: 

Relații în cadrul organiza ției : Este subordonat directorului de proiect/șefului 
de grup de cercetare și personalului cu studii superioare din cadrul 
laboratorului. 
Relații cu clien ții : Nu este cazul 
Relații cu alte organiza ții : Nu este cazul 



Descrierea activit ăților corespunz ătoare postului: 

Activități specifice prin care își însușește tehnicile de analiză de imagini folosite în laborator ăi ajuta la aplicarea 
lor pe perioada desfășurării proiectului, sub îndrumarea directorului de proiect și/sau a altor cercetători cu 
experiență din cardul laboratorului privind: 

- Noi algoritmi de analiză de imagini destinați segmentării și clasificării imaginilor de histologie 
- Folosirea “supervised machine learning” pentru investigarea și clasificarea imaginilor de microscopie 

umană 
- Folosirea deep learning pentru clasificarea imaginilor de microscopie umană 
- Dezvoltarea de algoritmi noi, sub indrumarea personalului specializat cu studii superioare din laborator, 

pentru analiza și compararea imaginilor, extragerea eficientă de caracteristici cantitative din imagini și 
folosirea lor pentru a răspunde la întrebările specifice și la realizarea obiectivelor proiectului de 
cercetare. 

 
 

Condi ții de munc ă 

Programul de lucru: Fracţiune de normă (1/2), 4 ore / zi, 20 ore / săptămȃnă 

Riscurile implicate: Specifice unui laborator de cercetare biomedicală 

Sporuri Conform contractului colectiv de munca aplicabil si a contratului individual de munca. 

 


