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ANUNȚ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR DOCTORAND 
 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napooca anunță concurs privind 
ocuparea în cadrul proiectului de cercetare cu titlul: “Utilizarea iradierii Gamma în procese 
biotehnologice cu aplicații în bioeconomie” – BIO-GAMMA, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0323, 
Contract de finanțare nr. 5PCCDI/2018, pentru urmatorul post vacant: 
 

 
1 post - Cercetator  doctorand  

Studii: Licența în Farmacie și Master în biologie celulară și biotehnologie moleculară, doctorand 
Normă de lucru: 8 ore/zi 
Perioadă: determinată – 22  luni incepând cu data de 03.12.2018 
Tipul probelor de concurs:  

• Analiza dosarului de concurs (eliminatorie) 
• Interviu  

Locul desfășurării concursului: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- 
Departamentul Proteomică și Metabolomică, Centru de Cercetare pentru Medicină Avansată 
Medfuture, Cluj-Napoca, România,in data de  16.11.2018,  ora 12.00 AM 

1. Conținutul dosarului de candidatură: 
− cerere de înscriere la concurs 
− adeverință care atestă calitatea de doctorand 
− copie C.I. și acte de stare civilă 
− curriculum vitae (format Europass) 
− copii după diplomele de studii 
− certificat care atestă cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 
− adeverință eliberată  de medicul de familie care atestă starea de sanatate 

corespunzatoare  
− declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează 
2. Condiții generale  necesare pentru ocuparea postului de cercetator 
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− 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 specfice 

postului 
− nu a fost condamnat pentru savârșirea vreunei infracțiuni 

3. Condiții specifice  necesare ocupării postului 
− experință în cunoașterea aparaturii și a echipamentelor de laborator din domeniul 

analitic și al biologiei moleculare 
− abilități practice pentru efectuarea extracției de compuși bioactivi din matrici vegetale 

și matrici biologice si prelucrare probe in vederea analizei calitative si cantitative 
− evaluarea cantitativă și calitativă prin tehnici separative de analiză cuplate cu tehnici 

spectrale  
− evaluarea cantitativă și calitativă prin tehnici spectrale de analiză  
− cunoștințe de bază de statistică și a bazelor de date (NCBI, ENSEMBL, UniProtKB) 
− experință în prelucrarea de date cu programul IPA (Igenuity Pathway Analysis) 

4. Calendarul de desfășurare a concursului , notarea probelor, 
comunicarea rezultatelor 
− Dosarele de concurs se vor depune până în data de 14.11.2018  la ora 15,  la 

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, str. Pasteur nr. 4, et.3, Cam. 11, 
persoana de contact: Sabău Lavinia; 

− Analiza dosarelor de concurs va avea loc în data de 15.11.2018, ora 14 iar 
rezultatele cu mențiunea admis/respins vor fi consemnate într-un proces verbal; 

− Interviul va avea loc în data de 16.11.2018 ora 12. Punctajul maxim în cazul 
interviului este de 100 puncte iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte; 

− Rezultatele fiecărei probe vor fi comunicate candidaților înscriși la concurs, prin 
email până la finele zilei în care s-a desfășurat proba respectivă; 

− 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 20.11.2018   

5. Tematica:  
− Caracterizarea fizico-chimică compușilor  bioactivi din calusuri vegetale din speciile 

Leontopodium nivale, Fragaria ananassa și Cotinus coggygria: identificare de clase 
de compuși de interes, metode de extracție, metode analitice de evaluare calitativă și 
cantitativă (1-5) 
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− Caracterizarea fizico-chimică compușilor  bioactivi din ciuperci comestibile din 
speciile A. blazei  și P. eryngii: identificare de clase de compuși de interes, metode de 
extracție, metode analitice de evaluare calitativă și cantitativă (6) 

− Caracterizarea fizico-chimică compușilor  bioactivi din plante medicinale din speciile 
Salvia officinalis și Mellisa Officinalis: identificare de clase de compuși de interes, 
metode de extracție, metode analitice de evaluare calitativă și cantitativă (7) 

6. Bibliografie: 
− Daniela L, Alla P, Maurelli R, Elena D, Giovanna P, Vladimir K, et al. Anti-

inflammatory effects of concentrated ethanol extracts of Edelweiss (Leontopodium 
alpinum Cass.) callus cultures towards human keratinocytes and endothelial cells. 
Mediators Inflamm. 2012;2012:498373. 

− Schwaiger S, Seger C, Wiesbauer B, Schneider P, Ellmerer EP, Sturm S, et 
al. Development of an HPLC-PAD-MS assay for the identification and quantification 
of major phenolic edelweiss (Leontopodium alpium Cass.) constituents. Phytochem 
Anal. 2006;17(5):291-8. 

− Aaby K, Ekeberg D, Skrede G. Characterization of phenolic compounds in 
strawberry (Fragaria x ananassa) fruits by different HPLC detectors and contribution 
of individual compounds to total antioxidant capacity. J Agric Food Chem. 
2007;55(11):4395-406. 

− Aaby K, Mazur S, Nes A, Skrede G. Phenolic compounds in strawberry 
(Fragaria x ananassa Duch.) fruits: Composition in 27 cultivars and changes during 
ripening. Food Chem. 2012;132(1):86-97. 

− Antal DS, Schwaiger S, Ellmerer-Muller EP, Stuppner H. Cotinus coggygria 
wood: novel flavanone dimer and development of an HPLC/UV/MS method for the 
simultaneous determination of fourteen phenolic constituents. Planta Med. 
2010;76(15):1765-72. 

− Gasecka M, Magdziak Z, Siwulski M, Mleczek M. Profile of phenolic and 
organic acids, antioxidant properties and ergosterol content in cultivated and wild 
growing species of Agaricus. Eur Food Res Technol. 2018;244(2):259-68. 

− Pereira E, Antonio A, Barreira JCM, Santos-Buelga C, Barros L, Ferreira 
ICFR. How gamma and electron-beam irradiations modulate phenolic profile 
expression in Melissa officinalis L. and Melittis melissophyllum L. Food Chemistry. 
2018;240:253-8. 

 


