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ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTURI VACANTE DE CERCETATORI DOCTORANZI SI
POSTDOCTORANZI
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napooca anunță concurs, privind
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de cercetatori doctoranzi si postdoctoranzi în
cadrul proiectului cu titlul : ,, Cresterea performanțelor cercetării stiintifice si a transferului
tehnologic in medicina translationala prin formarea unei noi generatii de tineri cercetatori”,
Contract de finantare nr.29PFE/18.10.2018
5 posturi – Cercetatori doctoranzi
Normă de lucru: 60 ore/luna
3 posturi-Cercetatori postdoctoranzi
Normă de lucru: 36 ore/luna
Perioadă: determinată – 1 luna incepând cu data de 15.10.2020 pana in data de 13.11.2020
Tipul probelor de concurs:
• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
• Interviu
Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Departamentul de Cercetare Dezvoltare Inovare in data de 05.10.2020 intervalul orar 10-12.
Conținutul dosarului de candidatură:
− cerere de înscriere la concurs
− copie C.I. și acte de stare civilă
− curriculum vitae (format Europass)
− copii după diplomele de studii
− adeverință eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanatate
corespunzatoare
− adeverinta care atesta calitatea de doctorand in cazul cercetatorilor doctoranzi
− copie dupa titlul de doctor in cazul cercetatorilor postdoctoranzi ( maxim 5 ani de la
sustinerea tezei)
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− cazier judiciar
1. Condiții generale necesare pentru ocuparea postulurilor de cercetatori doctoranzi si
postdoctoranzi
− are cetatețenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European;
− cunoaște limba română, scris și vorbit;
− are stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează;
− îndeplinește condiții de studii și după caz de vechime sau alte cerințe specfice postului
− nu a fost condamnat pentru savârșirea vreunei infracțiuni
2. Condiții specifice necesare ocupării postului
a) Pentru cercetatori doctoranzi
− absolvent de studii de licenta in domeniul
Medicinei/farmaciei/biologie/chimie/biochimie si studii doctorale in desfasurare
− activitati suport pentru validarea grupurilor de cercetare pentru studii de drug design ,
compusi terapeutici si design experiment
− suport pentru organizarea conferintei Meeting the Future in Healthcare Innovation
editia IV
− publicare de articole stiintifice cotate ISI in calitate de autor sau coautor
b)Pentru cercetatori posdoctoranzi
− doctorat in domeniul medicinei/biologiei/farmaciei
− crearea de parteneriate strategice cu companii din mediul privat, IT, Medtech
− detine cunostinte teoretice si practice in evaluarea bioinformatica a datelor obtinute
prin diferite tehnici
− abilitatea de a elabora articole originale si tip review pentru indeplinirea indicatorilor
proiectului
− diseminarea rezultatelor cercetarii la diferite conferinte nationale/internationale
− participa la redactarea raportului stiintific de sfarsit de etapa si a raportului final al
proiectului
3. Calendarul de desfășurare a concursului , notarea probelor, comunicarea
rezultatelor
− Dosarele de concurs se vor depune până în data de 30.09.2020 la ora 15, la
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, Cam. 10,
persoana de contact: Rodica Romitan;

− Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 01.10.2020, ora 16 iar rezultatele
cu mențiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal;
− Interviul va avea loc în data de 05.10.2020 in intervalul orar 10-12. Punctajul maxim
în cazul interviului este de 100 puncte iar punctajul minim de promovare este de 50
puncte;
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− Rezultatele fiecărei probe vor fi comunicate candidaților înscriși la concurs, prin
email până la finele zilei în care s-a desfășurat proba respectivă;
− Termenul de transmitere a contestațiilor este de o zi lucrătoare de la data comunicării
rezultatului fiecărei probe;
− Rezultatele finale se comunică în ziua următoare expirarii termenului de depunere a
contestațiilor, până la ora 12, respectiv în data de 07.10.2020
4. Tematica:
− Tehnici de biologie moleculara si celulara
− Medicina personalizata
− Terapii tintite
− Bioinformatica
5. Bibliografie:
− PubMed Central-articole de specialitate cu acces liber conform necesitatii postului
− Molecular Biology Techniques, 3rd Edition Heather Miller D, Scott Witherow Sue
Carson, Academic Press 2011
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