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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

 

 

ANUNȚ 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași organizează concurs în vederea 

angajării unei persoane în cadrul proiectului de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.1-TE-2019-0163 „Halate 

Albe, Plăți Gri: Explicarea și Combaterea Plăților Informale în Sectorul Sănătății” -  "White Coats, 

Grey Payments: Explaining and Tackling Informal Payments in the Health Sector" (GREYPAY), 

contract de finanțare nr. TE 40/2020 pe următorul post vacant: 

Membru doctorand (student doctorand) 

Normă parțială de maxim 20 ore/lună, perioadă determinată: 19.07.2021-31.12.2022  

(în cadrul perioadei de implementare a proiectului) 

 La concurs poate particpa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii generale: 

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 cunoaşte limba engleză, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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Condiţii specifice necesare ocupării postului: 

 

 Studii: superioare; statut de student doctorand în domeniul fundamental Științe economice și 

Administrarea Afacerilor. 

 Experienta: cercetător în formare/ doctorand, minimum 6 luni experiență în domeniul fundamental 

Științe economice și Administrarea Afacerilor. 

 Aptitudini, abilități: spirit organizatoric, seriozitate în tratarea problemelor, rezistenţă la efort, abilităţi 

de comunicare, lucru în echipă. 

 Vârsta: mai mică sau egală cu 40 de ani, conform pachetului de informaţii. 

 Comunicare: cunoaște limba engleză și limba română, scris și vorbit. 

 Cunoştinţe de utilizare calculator: internet, baze de date, Microsoft Office – nivel avansat. 

 Cerințele postului/ Competențe - Cunoștințe în domeniile:  

 Metodologie cercetare (Tehnici realizare literature review; Culegere date prin interviu în 

profunzime, experiment de laborator, anchetă; Metodologie dezvoltare, testare și validare 

scale; Analiză date; Operare software-uri analiză statistică: SPSS, STATA sau R). 

 Economie în Sănătate (Utilizarea metodologiilor de evaluare economică în domeniul medical; 

Plăți informale în domeniul medical; Sisteme medicale; Organizarea sistemului medical din 

România; Noțiuni elementare despre corupția din serviciile publice). 

Activități în cadrul proiectului: 

 Publicarea de articole indexate ISI sau BDI; 

 Realizarea de mobilități pentru cercetare/documentare sau pentru participări la conferințe, școli de 

vară, workshop-uri sau alte evenimente științifice din România și/sau din străinătate; 

 Participare la organizarea unei conferințe; 

 Culegere date / Analiză date. 

 

Conținutul dosarului de concurs:  

 

1. Cerere de participare la concurs adresată rectorului 

2. CV (include: listă lucrări ştiinţifice, proiecte de cercetare) 

3. Copie document de identitate 

4. Copie documente de studii: 

a. Copie diplomă bacalaureat + foaia matricolă 

b. Copie diplomă de licenţă/master + foaia matricolă 

5. Copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, atunci când este cazul 

6. Adeverinţă care să ateste statutul de student doctorand în domeniile Științe economice și 

Administrarea Afacerilor 

7. Acordul conducătorului de doctorat pentru participare în cadrul proiectului 

8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate. Aceasta va conţine , în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

9. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la pct. 3, 4, 5 vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 

Tematica și Biliografia: 

Metodologia cercetării, Economie în Sănătate: 

1) Saunders, M.N.K., Lewis, P., Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students, 7th 

edition. Essex: Pearson Education Limited. 

2) Graycar, A. (Ed.) (2020). Handbook on Corruption, Ethics and Integrity in Public Administration. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. 

3) Annemans, L. (2018). Health Economics for Non-Economists. Kalmthout, Belgium: Pelckmans Pro.  

4) Bhattacharya, J., Hyde, T., Tu, P. (2014). Health Economics. New York: Palgrave Macmillan.  
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5) Drummond, M.F., Sculpher, M.J., Claxton, K., Stoddart, G.L., Torrance, G.W. (2015). Methods for 

the Economic Evaluation of Health Care Programmes (fourth edition). Oxford: Oxford University 

Press.  

 

 

Contact: adi.horodnic@gmail.com, adrian-vasile-horodnic@umfiasi.ro 

 

 

Probe de concurs: 

 Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 

 Interviu 

 

Etapele concursului de selecție (calendarul de desfășurare a concursului, notarea probelor, comunicarea 

rezultatelor): 

 

 Dosarele de concurs se vor depune până în data de 25.06.2021 la ora 16:00 -  1) la Registratura 

Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (dosarul poate fi transmis şi prin 

intermediul firmelor de curierat/poştă, însă este responsabilitatea fiecărui candidat să se asigure că 

dosarul conţine toate documentele solicitate şi va ajunge la registratura universităţii până la data de 

25.06.2021, ora 16:00) şi 2) pe email, la adresele adi.horodnic@gmail.com  şi adrian-vasile-

horodnic@umfiasi.ro (varianta scanată a dosarului); 

 Analiza şi selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 28.06.2021, ora 15:00, iar rezultatele cu 

mențiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal; 

 Interviul va avea loc în data de 02.07.2021 ora 10:00, clădirea Nicolae Leon, etaj 9, sala 910 (Strada 

Grigore Ghica Vodă, nr. 13, Iasi, Romania). Nota minimă de  promovare este 8; 

 Rezultatele fiecărei probe vor fi publicate pe site-ul instituției conform calendarului concursului; 

 Contestaţiile se vor depune la registratura universităţii, conform calendarului concursului; 

 Rezultatele finale se afişează pe site-ul instituției conform calendarului concursului. 

 

 

Relaţii suplimentare la tel: +40744810766, email adi.horodnic@gmail.com, adrian-vasile-

horodnic@umfiasi.ro , website:www.umfiasi.ro.  
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