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 Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent de 

cercetare științifică, vacant în cadrul proiectului RO-NO-2019-0463, Acronim: 

RomaHealthRisk, pe perioadă determinată (stabilită conform contractului de finanțare a 
proiectului și graficului de realizare a activităților), cu normă parțială. 
Condiții de participare la concurs: 

• Studii superioare și Licență în Medicina veterinară.  
• Domeniu/Specializare: Parazitologie și bolilor parazitare.  
• Doctorand. 
• Experiență profesională (minim 3 ani) în: examinări clinice/îngrijirea/tratarea 

animalelor, necropsii și lame histopatologice. 
• Cunoștințe temeinice în parazitologie și boli parazitare. 
• Disponibilitate pentru deplasări în teren (prelevări probe: ape, fecale animale), 

determinări parazitologice specifice proiectului. 
• Autor/coautor la cel puțin 5 publicații științifice/participări la manifestări științifice de 

profil, parazitologie și boli parazitare. 
• Cunoașterea limbilor engleză, română și maghiară -  nivel mediu/avansat (scris, citit, 

vorbit). 
• Cunoștințe operare PC: MS OfficeTM tools, prelucrare imagini 
• Îndeplinirea standardele prevăzute în Metodologia de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante în UBB – aprobată prin Hotărârea 
Senatului nr.22338/03.12.2018, art. 11 
(https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_
ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf) 

 
         Dosarul de concurs 

Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor depune la Serviciul Resurse 

Umane (Str. I.C. Bratianu nr.14) sau vor transmite pe adresa de email mirabela.istrate 

@ubbcluj.ro, până la data de 02.02.2022 ora 16:00, următoarele documente: 
1. cererea de înscriere la concurs (formular tip) 
2. copia documentului care atestă identitatea,  
3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, 
4. documente care atestă experiența profesională solicitată pentru  

ocuparea postului 
5. curriculum vitae în format Europass,  
6. lista lucrărilor publicate, dacă este cazul, 
7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului 

Selecția dosarelor de concurs 

Selecția dosarelor de concurs din perspectiva îndeplinirii condițiilor specifice de participare 
va avea loc în cel mult o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor. 

Rezultatele la selecția dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 03.02.2022, cu indicarea 
numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf


 

 

 

Contestațiile privind rezultatele obținute la selecția dosarelor de concurs se pot depune în 
termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la Serviciul Resurse Umane (Str. I.C. 
Bratianu nr.14) sau pe adresa de e-mail mirabela.istrate@ubbcluj.ro. 

Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere. 

Doar candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs pot participa la 
probele de concurs. 
    Probele de concurs 

1. Evaluarea dosarelor de concurs în raport cu următoarele criterii: 
- activitatea științifică/profesională a candidatului 
- experiența în domeniul postului 
- eficiența colaborărilor științifice, în funcție de specificul domeniului candidatului 
- implicarea candidatului în proiecte de cercetare-dezvoltare 

2. Probă scrisă în cadrul căreia vor fi testate cunoștințele profesionale (pe baza tematicii și 
bibliografiei indicate). 

3. Interviul în cadrul căruia se evaluează capacitatea candidatului de a realiza sarcinile și 
activitățile aferente postului, motivația și disponibilitatea candidaților în raport cu următoarele 
criterii: 

- cunoștiințe profesionale 
- abilități și aptitudini impuse de funcție 
- motivația candidatului 

Probele concursului se vor desfășura în data de 07.02.2022. Locația și modalitatea de desfășurare 
a acestora, vor fi comunicate participanților în prealabil.  

Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 
probele concursului. Poate fi declarant admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj 
final, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar de 7 puncte la fiecare probă de 
concurs. 

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la 
interviu.   

Comunicarea și contestarea rezultatelor 

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina oficială de internet a instituției în data de 
08.02.2022, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în cel mult o zi 
lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 

Contestațiile se depun la Serviciul Resurse Umane (Str. I.C. Bratianu nr.14) sau pe adresa de 
e-mail mirabela.istrate@ubbcluj.ro. Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de 
la expirarea termenului de depunere. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  la adresa de e-mail mirabela.istrate@ubbcluj.ro. 
  

Afișat azi, 
18.01.2022 
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TEMATICA și BIBLIOGRAFIA 

pentru postul de ASISTENT CERCETARE –  

Proiect RO-NO-2019-0463 

Tematica 

1. Contaminarea apei de băut cu oochisturi de Cryptosporidium și cu chisturi de Giardia 
– surse de contaminare și metode de detecție. 

2. Cestodoze zoonotice – epidemiologie și metode de diagnostic.  
3. Nematodoze zoonotice – epidemiologie și metode de diagnostic. 
4. Zoonoze parazitare transmise prin alimente – epidemiologie și metode de diagnostic. 

Topics 

1. Drinking water contamination with Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts 

sources of contamination and detection methods.  

2. Zoonotic cestodes - epidemiology and diagnostic methods. 

3. Zoonotic nematodes - epidemiology and diagnostic methods. 

4. Parasitic zoonoses transmitted by food-epidemiology and diagnostic methods. 

Bibliografie în limba română 

1. Constantin N. și colab., 2014, Tratat de medicină veterinară, vol. 6 – Parazitologie, 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca.  

2. Șuteu, I., Cozma, V., 2017, Parazitologie clinică veterinară – vol. 1, 2; Editura Risoprint, 
Cluj-Napoca. 

3. Cozma V., Gherman C., Mircean V., Magdaş C., Mihalca A., 2013, Ghid de diagnostic 
parazitologic veterinar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

Bibliografie în limba engleză 

1. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L., 2007, Veterinary Parasitology, Third Edition, Wiley-
Blackwell Publishing, Oxford, UK. 

2. Deplazes P., Eckert J., Mathis A., von Samson-Himmelstjerna G., Zahner H., 2016, 
Parasitology in Veterinary Medicine, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 
The Netherlands. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-274-0  

3. Chalmers R.M., Robertson L.J., Dorny P., Jordan S., Kärssin A., Katzer F., La Carbona 
S., Lalle M., Lassen B., Mladineo I., Rozycki M., Bilska-Zajac E., Schares G., Mayer-
Scholl A., Trevisan C., Tysnes K., Vasilev S., Klotz C., 2020, Parasite detection in food: 
Current status and future needs for validation, Trends in Food Science & Technology, 
Vol. 99, 337–350. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.03.011 
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