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ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE
Universitatea de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj Napooca anunță concurs privind ocuparea în cadrul
proiectului ” Realizarea unui dispozitiv pentru livrarea prelungită și controlată a ruxolitinibului la pacienții cu
glioblastom - GlioStat”, PN-III-P2-2.1-PED-2019-1387/ ctr. nr.349PED/2020, pentru urmatoarele posturi vacante:
- Cercetator doctorand – 1 post
- Tehnician de cercetare – 2 posturi
Locul desfășurarii concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Chimie Analitică, Biblioteca – parter, Str. Louis Pasteur nr.4, Cluj-Napoca, în data de 23.09.2021 ora 11.00
Tipul probelor de concurs:
- Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
- Interviu
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, dupa caz
- curriculum vitae (format Europass)
- copii după diplomele de studii/specializari
- adeverinta eliberata de medicul de familie care atesta starea de sanatate corespunzatoare
- cazier judiciar
Condiții generale necesare pentru ocuparea postului de cercetator:
- 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
Cercetator doctorand – 1 post
Normă de lucru maxim 12 ore/luna
Perioadă determinată – maxim 11 luni
Conditii specifice necesare ocuparii postului
Nivel de studii: licență in domeniul medicina
Student doctorand specialitatea Neurochirurgie
Deține cunoștințe teoretice și practice în ceea ce privește realizarea interventiilor neurochirurgicale pe model animal
Activități în cadrul proiectului:
• realizarea interventiilor chirugicale in cadrul proiectului
• scrierea de articole
Tehnician de cercetare – 2 posturi
Normă de lucru: maxim 16 ore/luna
Perioadă determinată – maxim 11 luni
Conditii specifice necesare ocuparii postului
Nivel de sutdii: medii
Deține cunoștințe teoretice și practice în ceea ce privește manipularea animalelor de experienta si notiuni de culturi
celulare

Activități în cadrul proiectului:
• Ingrijirea animalelor de experienta pre si post chirurgical
• Realizarea culturilor celulare
Calendarul de desfasurare a concursului
Dosarele de concurs se vor depune până în data de 20.09.2021 la ora 15, la Departamentul de Cercetare
Dezvoltare Inovare, Cladirea Decanatelor, str.Pasteur 4, et.3, cam 10, persoana de contact: Piscoti Olimpia, tel.
0374834439
- Analiza dosarelor de concurs va avea loc in data de 21.09.2021 ora 15 iar rezultatele cu mentiunea
admis/respins vor fi consemnate intr-un proces verbal;
- Interviul va avea in loc in data de 23.09.2021 ora 11. 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, pe site-ul institutiei noastre
in sectiunea Cercetare, posturi vacante, 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 ziua urmatoare expirarii termenului de depunere a contestatiilor, pana
la ora 16, respectiv in data de 27.09.2021.
Tematica:
- Realizarea modelului animal de glioblastom
- Cultivarea celuleor tumorale
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