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 Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de laborant 

chimist vacant în cadrul proiectului TE 82 ⁄ 2020, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396, 

pe perioadă determinată (stabilită conform cererii de finanțare a proiectului și graficului de 

realizare a activităților), cu normă parțială. 

 

Condițiile de participare la concurs: 

 

  Studii de licență finalizate 

 Dovedește calitatea de doctorand în domeniul chimie pe tematica proiectului de cercetare 

 

 

         

 Dosarul de concurs 
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor transmite pe adresa de email 

augustin.mot@ubbcluj.ro până la data de  04.11.2021 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 05.11.2021, cu indicarea 

numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

Contestațiile privind rezultatele obținute la selecția dosarelor de concurs se pot depune în 

termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor pe adresa de e-mail 

augustin.mot@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. 
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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. Interviul în cadrul căruia se evaluează capacitatea candidatului de a realiza sarcinile și 

activitățile aferente postului, motivația și disponibilitata candidaților în raport cu următoarele 

criterii: 

- cunoștiințe profesionale 

- abilități și aptitudini impuse de funcție 

- motivația candidatului 

  

Interviul se va desfășura în data de  10.11.2021 on-line. Ora de desfasurare a interviului se va 

comunica ulterior.  

 

Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 

probele concursului. Poate fi declarat 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 

11.11.2021 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 transmit pe adresa de e-mail augustin.mot@ubbcluj.ro Contestațiile se 

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

 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  la tel. 0264 405300, interior 5417 sau pe adresa de e-mail 

augustin.mot@ubbcluj.ro 

 

 

 

 

Afișat azi, 20.10.2021                                                          Director R.U. 

                                                                                           Ec. Mircea Rațiu 
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Tematică interviu și bibliografie pentru concursul pe post vacant din cadrul proiectului: nr. TE 82 ⁄ 

2020, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396 

 

Tematică interviu (Topics for interview): 

 Spectrofotometria de absorbție moleculară UV-vis și cromatografia de lichide (Molecular 

absorption UV-vis spectrophotometry and liquid chromatography) 

 Analiza calitativa si cantitativa in cromatografia de lichide (Qualitative and quantitative analysis 

in liquid chromatography) 

 

 

Bibliografie (Bibliography): 

 Quantitative Chemical Analysis 10th Edition, Daniel C. Harris, Charles A. Lucy, MacMillan 

International, 2020 

 Metode instrumentale de analiză – aplicaţii, T. Frenţiu, A. C. Moţ, E. Covaci, Editura Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2019 

 

 


