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ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR DOCTORAND
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napooca anunță concurs, conform
Procedurii Operationale nr.4033/23.05.2019 privind recrutarea si selectia personalui angajat pe
posturi inafara organigramei in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile
privind ocuparea postului vacant de cercetator doctorand în cadrul proiectului cu titlul : ,,
Impactul clinic si economic al terapiilor personalizate tintite cu anti-microarnuri in
reconvertirea rezistentei tumorilor maligne pulmonare-CANTEMIR”,Contract de finantare
nr.35/01.09.2016
1 post – Cercetator Doctorand
Normă de lucru:maxim 2h/zi
Perioadă: determinată – 06.08.2019 .pana la data de 31.08.2020
Tipul probelor de concurs:
 Analiza dosarului de concurs (eliminatorie)
 Interviu
Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Departamentul Cercetare Dezvoltare Inovare , in data de 25.07.2019, ora 13
Conținutul dosarului de candidatură:
 cerere de înscriere la concurs
 curriculum vitae (format Europass) datat si semnat pe fiecare pagina in care sa se
mentioneze proiectul si postul vizat de candidat
 copie C.I. a actului de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit
legii dupa caz;
 adeverinta care atesta calitatea de doctorand
 adeverință eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanatate
corespunzatoare
 cazier judiciar
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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:
 detine capacitatea de a analiza date clinice in special legat de cancer pulmonar şi de a
corela datele clinice cu cele experimentale;
 detine cunoştinţe teoretice și practice de anatomie patologica, oncologie, genetică,
genomică, culturi de celule, imunohistochimie;
 cunoaste aparatura și echipamentele de laborator pentru teste de imunohistochimie,
genetică, biologie moleculară, genomica structurală și funcţională, microRNA,
extracții de acizi nucleici din materiale biologice;
 deține cunoștințe de operare PC și a programelor proprii echipamentelorși aparatelor
din laborator, dar și a unor programe specializate de analiza a datelor (ex. SPSS);
 deține cunoștințe temeinice de limbă engleză;
3. Calendarul de desfășurare a concursului , notarea probelor, comunicarea rezultatelor
 Dosarele de concurs se vor depune până în data de 22.07.2019 la ora 16., la
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, Cam. 10,
persoana de contact: Romitan Rodica;
 Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 23.07.2019, ora 10 iar rezultatele
cu mențiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal;
 Interviul va avea loc în data de 25.07.2019 ora 13 Punctajul maxim în cazul
interviului este de 100 puncte iar punctajul minim de promovare este de 60 puncte;
 Rezultatele fiecărei probe vor fi consemnate intr-un proces verbal si vor fi comunicate
candidaților înscriși la concurs, prin email până la finele zilei în care s-a desfășurat
proba respectivă precum si pe site-ul universitatii;
 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 29.07.2019
4.Tematica:
 Tehnici moderne de biologie moleculară și celulară utilizate în caracterizarea
speciilor necodificatoare de ARN (microARN și ARN-uri lungi necodificatoare)
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 Tehnici moderne de biologie celulara, studii moleculare, imunohistochimie,
imunohistochimie multiplex.
 Regiuni genomice codificatoare de microARN, ARN lungi necodificatoare și
descrierea interacțiunii cu transcripturile țintă a acestora.
 Alterarea expresiei microARN-urilor, ARN lungi necodificatoare și a proceselor de
reglare post-transcripțională a expresiei genice în cancer.
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