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ANUNȚ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETATORI DOCTORANZI 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napooca anunță concurs privind 

ocuparea în cadrul proiectului de cercetare cu titlul: “Maparea genomica a populatiei din 

zonele contaminate radioactiv si cu metale grele in vederea cresterii securitatii nationale – 

ARTEMIS, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0737, Contract de finanțare nr. 35PCCDI/2018, pentru 

urmatorul post vacant: 

 
 

1 post - Cercetator  doctorand  

 

Studii: Studii de licență în domeniul medical finalizat și studii doctorale în desfășurare. 

Normă de lucru: 8 ore/zi 

Perioadă: determinată – 23 luni incepând cu data de 28.01.2019 

Tipul probelor de concurs:  

 Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 

 Interviu  

Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- 

Departamentul Cercetare Dezvoltare Inovare , in data de  23.01.2019,  ora 12.00 AM 

1. Conținutul dosarului de candidatură: 

 cerere de înscriere la concurs 

 adeverință care atestă calitatea de doctorand 

 copie C.I. și acte de stare civilă 

 curriculum vitae (format Europass) 

 copii după diplomele de studii 

 certificat care atestă cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 

 adeverință eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanatate 

corespunzatoare  

 declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează 
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2. Condiții generale  necesare pentru ocuparea postului de cercetator doctorand 

 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 

 

3. Condiții specifice necesare ocupării postului: 

- experiență în gestionarea probelor biologice ale unui studiu clinic 

- cunoștințe de medicina muncii şi efectele expunerii la diverşi poluanţi 

- experienţă în diseminarea rezultatelor de laborator şi promovarea unui proiect ştiinţific 

 

4. Calendarul de desfășurare a concursului , notarea probelor, comunicarea 

rezultatelor 

 Dosarele de concurs se vor depune până în data de 21.01.2019  la ora 12,  la 

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, Cam. 10, 

persoana de contact: Romitan Rodica; 

 Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 21.01.2019, ora 15 iar rezultatele 

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

 Interviul va avea loc în data de 23.01.2019 ora 11. Punctajul maxim în cazul 

interviului este de 100 puncte iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte; 

 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 25.01.2019   

 

5. Tematica:  

- Medicina muncii si implicatiile medicale ale expunerilor la poluanti 

- Cancerul bronhopulmonar 

- Cancerul tiroidian 

- Cancerul colorectal 
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6. Bibliografie: 

- Victor Stoica, Viorel Scripcariu, Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale. 

Volumele 1 şi 2. Util pentru intrare în rezidențiat. Ediție revizuită, Editura: Medicala, 

2018 


