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ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETATOR DOCTORAND
Universitatea de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj Napooca anunță concurs privind ocuparea în
cadrul proiectului ,,Platforma “One Health” multidisciplinara de excelenta pentru studiul bolilor
vectoriale neglijate si emergente (VectExcel)” PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0005, pentru urmatorul post
vacant:
Cercetator doctorand - 1 post
Normă de lucru: norma intreaga/8 ore/zi
Perioadă determinată – 12 luni si 16 zile, incepand cu data de 15.08.2019
Tipul probelor de concurs: Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
Interviu
Locul desfășurarii concursului : Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”-Departamentul de
Boli Infectioase Str. Iuliu Moldovan , nr.23
1. 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
- curriculum vitae
- copii după diplomele de studii
- adeverinta eliberata de medicul de familie care atesta starea de sanatate corespunzatoare
- declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu
functia pentru care candideaza
2. 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
3. Conditii specifice necesare ocuparii postului
- Cunostinte de baza intocmire baza de date
- Cunostinte de epidemiologie a arbovirozelor
- Cunostinte privimd infectiile produse de arbovirusuri

-

Boli transmise prin vectori
Cunostinte de statistica medicala

4. Calendarul de desfasurare a concursului
Dosarele de concurs se vor depune până în data de 02.08.2019, la ora 12, la Departamentul de
Cecetare Dezvoltare Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, camera 8, persoana de contact: Albu Angela tel.
0374834146
-Analiza dosarelor de concurs va avea loc in data de 05.08.2019, ora 12, iar rezultatele
cu mentiunea admis/respins vor fi consemnate intr-un proces verbal;
-Interviul va avea in loc in data de 06.08.2019 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, prin email
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, respectiv 08.08.2019 dupa termenul de
expirare a depunerii contestatiilor pana la ora 12.
5. Tematica:
Infectii transmise de vectori.
6. Bibliografie:
1. Harrison Infectious Diseases 3rd edition 2017
2. Infectious diseases and arthropods. Jerome Goddard 2018

