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             Nr. înreg.: 6743/10.03.2021 
ANUNȚ CONCURS 

 
 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEMBRU CERCETATOR CU EXPERIENTA 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca organizeaza concurs 
privind ocuparea în cadrul proiectului  ID nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-1118, crt. nr. PCE 
221/03.03.2021, cu titlul ” Rolul CYP26 in homeostazia retinoizilor in contextul 
etiopatogenezei si al raspunsului la tratament pentru sindroamele mielodisplazice”, a 
următorului  post vacant: 
 
Membru cercetator cu experienta - 1 post 
Normă de lucru  maxim  9 ore/lună 
Perioadă determinată -  04.05.2021 -29.02.2024 
Tipul probelor de concurs: Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 
                                            Interviu  
 
Locul desfășurării concursului : MedFUTURE – The Research Center for Advanced Medicine , 
UMF ”Iuliu Hațeiganu”, Cluj-Napoca ,  în data de 19.04.2021, ora 1500. 
 

1. Conținutul dosarului de candidatură: 
- cerere de înscriere la concurs; 
- copie C.I. și acte de stare civilă; 
- copie titlul de doctor  
- carnet de muncă sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă; 
- curriculum vitae;  
- copii după diplomele de studii;  
- adeverinţă eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate 

corespunzătoare;  
- declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 
 

2. Condiții generale  necesare pentru ocuparea postului de cercetator 
- are cetăţenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
- indeplineşte condiţii de studii şi după caz de vechime sau alte cerinţe specfice 

postului; 
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni. 

 



 
 

3. Condiţii specifice necesare ocupării postului 
• doctor în ştiinţe medicale; 
• cunoaşterea limbii engleze (scris şi vorbit); 
• cunoştinţe de management-l hemopatiilor maligne ; 
• medic primar hematolog 
 

4. Calendarul de desfăşurare a concursului 
          Dosarele de concurs se vor depune până în data de 14.04.2021, ora 1000,  la Biroul 
Granturi-Fonduri Europene , UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr. 4, etaj 
3, camera 4 ; 

- Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 15.04.2021 ora 1500, iar rezultatele cu 
menţiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal; 

- Interviul va avea loc în data de 19.04.2021 ora 1500. Punctajul maxim în cazul interviului 
este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 

- Rezultatele fiecărei probe vor fi comunicate candidaţilor înscrişi la concurs prin email până 
la finele zilei în care s-a desfăşurat proba respectivă; 

- Termenul de transmitere a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului fiecărei probe. 

- Rezultatele finale se comunică în ziua următoare, respectiv 21.04.2021 după termenul de 
expirare a depunerii contestaţiilor, până la ora 1200. 

                      
5. Tematică: 
• Protocoale de management clinic al sindroamelor mielodisplazice si leucemiilor acute 

  
6. Bibliografie: Kenneth Kaushansky, Josef T. Prchal, Linda J. Burns, Marshall A. 

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