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ANUNȚ CONCURS 
PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI DE CERCETATORI  DOCTORANZI SI UN 

POST DE TEHNICIAN DE CERCETARE 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napooca organizeaza concurs, 
privind ocuparea a doua posturi  vacante de Cercetatori Doctoranzi si un post de Tehnician 
de Cercetare în cadrul proiectului cu titlul :   ,, Sprijinirea unei echipe de tineri cercetatori in 
crearea unui program independent de cercetare bazat pe utilizarea protocolul Sleeping Beauty 
in vederea dezvoltarii celulelor de tip CAR T [SEATTLE]”, Contract de finantare nr.TE 
139/2020   
 
2 posturi – Cercetator doctorand 

 
Normă de lucru: 11 ore/luna  
Perioadă: determinată – 17 luni pentru perioada 04.05.2021-30.09.2022 
Tipul probelor de concurs:  

• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 
• Interviu  

Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- Centru 
de Cercetari pentru Medicina Avansata ,,Medfuture” sala de sedinte in data de 14.04.2021 ora 
14. 
Conținutul dosarului de candidatură: 

− cerere de înscriere la concurs 
− copie C.I. și acte de stare civilă 
− curriculum vitae (format Europass) 
− copii după diplomele de studii  
− adeverinta care atesta calitatea de doctorand 
− adeverință eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanatate 

corespunzatoare  
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− cazier judiciar 
 

1. 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 specifice postului 
− nu a fost condamnat pentru savârșirea vreunei infracțiuni 

 
2. Condiții specifice necesare ocupării postului 

Studii: superioare nivel licență în domeniul medicina generala 
Normă de lucru: maxim 11 ore/luna 
Perioadă: determinată – 17 luni pentru perioada 04.05.2021-30.09.2022 
Deține cunoștințe teoretice și practice in domeniul imunoterapiei cancerului 
Deține cunoștințe de operare PC și a programelor proprii echipamentelor și aparatelor   din 
laborator 
Deține cunoștințe de limbă engleză 
Activități în cadrul proiectului: 

Testarea compusului de tip CAR T in vitro si in vivo 
Caracterizarea si clonarea expresiei compusului HCMV 
Testarea preclinica a limfocitelor de tip CAR T 
Prepararea de anticorpi monoclonali pentru selectia de proteine HCMV 
Testarea preclinica a limfocitelor CAR T obtinute , anti CD41 
Prepararea de proteine CAR T , tip tip HCMV 
Publicare de articole stiintifice 
Diseminare rezultate 
 
1 post de Tehnician de cercetare (student) 
 

Normă de lucru: 19 ore/luna  
Perioadă: determinată – 17 luni pentru perioada 04.05.2021-30.09.2022 
Tipul probelor de concurs:  

• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 
• Interviu  

Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- Centru 
de Cercetari pentru Medicina Avansata ,,Medfuture” sala de sedinte in data de 14.04.2021 ora 
14.30  
 
Conținutul dosarului de candidatură: 

− cerere de înscriere la concurs 
− copie C.I. și acte de stare civilă 
− curriculum vitae (format Europass) 
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− copii după diplomele de studii  
− adeverinta care atesta calitatea de student 
− adeverință eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanatate 

corespunzatoare  
− cazier judiciar 

 
3. Condiții generale necesare pentru ocuparea postului de tehnician de 

cercetare(student) 
− 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 specifice postului 
− nu a fost condamnat pentru savârșirea vreunei infracțiuni 

 
4. Condiții specifice necesare ocupării postului de tehnician de cercetare 

Studii:medii 
Normă de lucru: maxim 19 ore/luna 
Perioadă: determinată – 17 luni pentru perioada 04.05.2021-30.09.2022 
Deține cunoștințe teoretice și practice in domeniul hematologiei 
Deține cunoștințe de operare PC și a programelor proprii echipamentelor și aparatelor   din 
laborator 
Deține cunoștințe de limbă engleză 
Activități în cadrul proiectului: 

Testarea compusului de tip CAR T in vitro si in vivo 
Diseminare rezultate 
 

5. Calendarul de desfășurare a concursului , notarea probelor, comunicarea 
rezultatelor 
− Dosarele de concurs se vor depune până în data de 09.04.2021  la ora 15,  la 

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, persoana 
de contact: Romitan  Rodica; 

− Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 12.04.2021, ora 15 iar rezultatele 
cu mențiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal; 

− Interviul va avea loc în data de 14.04.2021 ora 12. 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, PE 
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 16.04.2021.  

1. Tematică: 
         Protocoale de management clinic al sindroamelor mielodisplazice si leucemiilor acute 
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2. Bibliografie: Kenneth Kaushansky, Josef T. Prchal, Linda J. Burns, Marshall A. Lichtman, 

Marcel Levi, David C.  Williams Hematology, 10e | AccessMedicine | McGraw-Hill  
 
                                                                                                   

https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2962
https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2962

