
 
    
 
 
 
 
 
  

 
 
                                                                

ANUNȚ CONCURS 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR POSTDOCTORAL 

 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj -Napooca anunță concurs privind 
ocuparea în cadrul proiectului de cercetare “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 postdoctoral 

Studii: Licența in Farmacie, doctor în Științe Biomedicale, specializarea Farmacie 
Normă de lucru: 8 ore/zi 
Perioadă determinată – 22 luni incepand 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. 

1. Conținutul dosarului de candidatură: 
− cerere de înscriere la concurs 
− 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 sănătate corespunzatoare  
− declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil 

cu funcția pentru care candidează 
2. Condiții generale  necesare pentru ocuparea postului de cercetator postdoctoral 



− 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 corespunzatoare postului pentru care candidează; 
− îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte cerințe specfice 

postului 
− nu a fost condamnat pentru săvârșirea vreunei infracțiuni 
3. Condiții specifice  necesare ocupării postului 
− 5 (cinci) lucrări ştiinţifice publicate in extenso în reviste ştiinţifice de profil, indexate 

în baze de date internaţionale sau cotate ISI toate în ultimii 5 ani. Dintre lucrările menţionate mai 
sus, candidatul trebuie să fie autor principal la cel puţin 2 lucrări cotate ISI.  

− Experiența în dezvoltarea de metode separative cuplate cu spectrometria de masă 
pentru metabolomică 

− Experiență în activitatea de cercetare desfasurate pe cuplajul UHPLC/QTOF cu 
mobilitate ionică  

4. Calendarul de desfășurare al 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: 
− Dezvoltarea și validarea de metode UHPLC/MS de identificare a tipului de melanină și 

cuantificare a melaninei hidrosolubile produse prin biotehnologii în culturi de fungi 
filamentoși Oidodendron sp. si Phellinus Lintaeus sp.(1, 2) 

− Dezvoltarea de metode UHPLC/MS de identificare a compușilor bioactivi de interes în 
bioeconomie produse prin biotehnologii de către cianobacterii, microalge, haloarhee si 
Pseudomonas sp.(3-5)   
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