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ANUNȚ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE  DE 

Asistent de cercetare științifică - 2 posturi 

 

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

ocuparea în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2021-1119 cu titlul „Optimizarea indicatiei de biopsie 

prostatica prin analiza texturala a nodulilor suspecti la rezonanta magnetica”, ctr.TE 62/2022 a 

urmatoroarelor  posturi vacante: 

 

  Asistent de cercetare științifică :  2 posturi 

 

• Normă de lucru (maxim 11 ore/luna) 

• Perioadă determinată –16.08.2022-15.04.2024 

• Tipul probelor de concurs:Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 

   Interviu  

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

DEPCDI, România, in data de 02.08.2022 ora 10:00. 

 

1. 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 

- curriculum vitae  

- copii după diplomele de studii 

- adeverinta eliberata  de medicul de familie care atesta starea de sanatate 

corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza 

 

2. 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 

 

3. Conditii specifice  necesare ocuparii postului 

 

3.1  Asistent de cercetare științifică 1: 

• Candidatul trebuie fie absolvent de studii superioare de lungă durată (licență și master)  

în domeniul informatică  

• Candidatul trebuie să fie doctorand  

• Sa detina cunostinte de teoretice si practice legate tehnici de Inteligenta Artificiala 

pentru procesarea imaginilor 

• Sa fie autor sau coautor a cel putin 2 lucrari in reviste sau conferinte de specialitate 

indexate in bazele de date specializate 

• Să dețină cunoștințe temeinice  de limbă engleză  

 

3.2 Asistent de cercetare științifică 2: 

 

• Candidatul trebuie fie absolvent de studii superioare de lungă durată (licență) cu 

 diplomă in domeniul Sănătate, specializarea Medicină 

• Candidatul trebuie să fie doctorand in domeniul Medicină 

• Candidatul trebuie să fie medic rezident/specialist în specializarea Radiologie și 

Imagistică Medicală 

• Sa detina cunostinte de interpretare a examinărilor imagistice de rezonanță magentică 

• Să dețină cunoștințe legate de radiomica și utilizarea inteligenței artificiale în 

radiologie și imagistică medicală 

• Să fie autor sau coautor a cel puțin 3 publicații in reviste ISI care sa includă astfel de 

studii 

• Să dețină cunoștințe temeinice de limbă engleză  

 

4. Calendarul de desfasurare a concursului 

• Dosarele de concurs se vor depune în perioada de 01.07.2022-31.07.2022 până la ora 

15, la DEPCDI , str. Pasteur nr. 4, et.3, camera  11, persoana de contact: Peter Radu 

Stefan  tel.0374834140. 

• Analiza dosarelor de concurs va avea loc in data de 01.08.2022, ora 10:00, iar 

rezultatele cu mentiunea admis/respins vor fi consemnate intr-un proces verbal; 

• Interviul va avea in loc in data de 02.08.2022, 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, prin email 

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 urmatoarea zi lucratoare, respectiv 04.08.2022 dupa 

termenul de expirare a depunerii contestatiilor pana la ora 12. 

5. Tematica 

5.1 Tematica Asistent de cercetare științifică 1: 

1. Tehnici de invățare automată  

2. Tehnici de procesare automată a imaginilor  

5.2 Tematica Asistent de cercetare științifică 2: 

 



      1.Explorarea imagistica a tumorilor aparatului uro-genital 

 2.Analiza si postprocesarea imaginilor medicale folosind tehnici de segmentare si extragere a 

parametrilor de radiomica  

 

6. Bibliografie: 

6.1 Bibliografie Asistent de cercetare științifică 1 

1. Christopher, M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer-Verlag New 

York, 2016. 

2. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016 

https://www.deeplearningbook.org/ 

3. Szeliski, R. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business 

Media, 2010 http://szeliski.org/Book/ 

6.2 Bibliografie Asistent de cercetare științifică 2 

1. Societatea de Radiologie și Imagistică medicală din România (*sub redacția Sorin M. Dudea) - 

Radiologie și Imagistică Medicală-Îndrumător de studiu pentru pregătirea în specialitate, Vol. I și 

Vol. II, Ed. Medicală, București, 2015, ISBN 978-973-39-0797-8 (2 volume).  

2. J Vilanova, V Catalá, F Algaba, O Laucirica (eds). Atlas of Multiparametric Prostate MRI. 

Springer, Cham, 2018 

3. J Tian D Dong, Z Liu, J Wei (eds). Radiomics and Its Clinical Application. Artificial 

Intelligence and Medical Big Data. 1st ed. Elsevier, 2021, ISBN 9780128181010 
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