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ANUNȚ CONCURS 
PENTRU OCUPARE POST VACANT   

 
Universitatea de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca anunta concurs privind 
ocuparea în cadrul proiectului PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0095 cu titlul „Detectia drogurilor si a 
precursorilor in punctele vamale folosind electrosenzori precisi”, ctr.nr.32/2020 a urmatorului post  
vacant: 
 

 - Cercetator doctorand - Membru doctorand – 1 post 
 

Locul desfășurarii concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, strada Louis Pasteur 
nr.4, parter, sala Bibliotecii de Chimie Analitică, Cluj-Napoca, România, in data de 04.11.2021 
 

Tipul probelor de concurs: - Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 
           - Interviu  
 

Conținutul dosarului de candidatură: 
- cerere de înscriere la concurs 
- copie C.I. și acte de stare civilă 
- carnet de munca sau adeverinte care atesta vechimea in munca, dupa caz 
- curriculum vitae (format Europass)  
- copii după diplomele de studii/specializari 
- adeverinta eliberata de medicul de familie care atesta starea de sanatate corespunzatoare  
- cazier judiciar 

 

Condiții generale  necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare 
- are cetatetenia romana sau a altor state membre UE sau a statelor apartinand Spatiului 

Economic European; 
- cunoaste limba romana, scris si  vorbit; 
- are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza; 
- indeplineste conditii de studii si dupa caz de vechime sau alte cerinte specfice postului 
- nu a fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni 

 

Doctorand- Membru doctorand: – 1 post 
Normă de lucru: maxim 84 ore/luna  
Perioadă determinată –15.11.2021-30.11.2022 
Conditii specifice necesare ocuparii postului: 
Nivel de studii: Licenta in Domeniul Farmacie  
Student doctorand in Domeniul Farmacie, Specialitatea Electrochimie si Metode Analitice 
Detine cunostinte teoretice si practice in ceea ce priveste metodele electrochimice de analiza, metode spectrale 
de analiza ale medicamentelor si ale drogurilor. 
- Are notiuni de selectie a aptamerilor folosind procedura SELEX. 
 

Activitati in cadrul proiectului: 
- Detectie electrochimica a unor droguri si medicamente 
- Selectia de aptameri pentru anumite medicamente (antibiotice) 
- Metode spectrale de detectie (UV-Viz, FT-IR, Raman) a unor medicamente si ale unor droguri. 
 



Calendarul de desfasurare a concursului 
- Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 02.11.2021 până la ora 12, la Departamentul de Cercetare, 
Dezvoltare si Inovare al UMF, str. Louis Pasteur nr. 4, et.3, camera 10. 
- Analiza dosarelor de concurs va avea loc in data de 02.11.2021, ora 15, iar rezultatele cu mentiunea 
admis/respins vor fi consemnate intr-un proces verbal; 
- Interviul va avea in loc in data de 04.11.2021, ora 10:00. Punctajul maxim in cazul interviului este de 100 
puncte iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 
- Rezultatele fiecarei probe vor fi comunicate candidatilor inscrisi la concurs, pe site-ul institutiei noastre in 
sectiunea Cercetare, posturi vacante, pana la finele zilei in care s-a desfasurat proba respectiva; 
- Termenul de transmitere a contestatiilor este de o zi lucratoare de la data comunicarii rezultatului fiecarei 
probe. 
- Rezultatele finale se comunica in ziua urmatoare expirarii termenului de depunere a contestatiilor, pana la 
orele 16, respectiv in data de 08.11.2021. 
 

Tematica: 
- Metode electrochimice utilizate pentru amprentarea unor droguri si ale unor medicamente; 
- Nanomateriale pe bază de carbon si aur; 
- Metode analitice (spectrale, cromatografice) pentru detecția unor droguri de tip metamfetamine și catinone si a 
unor antibiotice; 
- Procedura SELEX de selectie a aptamerilor 
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