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ANUNT 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul 

contractului de cercetare cod PN-II-RU-TE-2014-4-2426, nr. Contract 236 din 01/10/2015 având 

titlul Implementarea nanomaterialelor multifunctionale pentru depistarea precoce si tratamentul 

leucemiei limfoblastice acute utilizand tehnici non-invazive (Implementation of multifunctional 

nanomaterials for the early detection and treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia using 

non-invasive techniques) pentru următorul post vacant: 

Cercetator Stiinţific - 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinata 01.10.2016 – 31.03.2017 

Data  la care are loc selecţia: 15.09.2016 

Ora: 1030 

Locul desfasurarii concursului: Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-

stiinte (sala 113) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 09.09.2016, ora: 14 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102); 

II. Conţinutul dosarului de candidatura: 

- cerere de înscriere la concurs 

- curriculum vitae; 

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat (după caz) 

- copie după diploma de doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- lista lucrărilor publicate 

- alte documente considerate relevante sau solicitate de către directorul de proiect  

- copie dupa certificatul/atestatul de cunoastere a unei limbi straine 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Cercetator Stiinţific: 

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa sau de diploma; 

2) experientă şi competenţe în domeniu 

3) minim 10 publicaţii 

4) certificare/atestare de cunoastere a unei limbi straine (TOFEL, Cambridge, DALF sau 

echivalent) exceptând cazurile în care candidatul are licenţa de studii într-o limbă străină;    în 

cazul includerii la dosar a unui alt tip de atestat de cunoastere a limbii straine, interviul poate fi 

susţinut parţial în limba străină; 
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3) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei: 

Nota minima la fiecare probă: 8 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2 

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2 

V. Tematica: Evaluarea nanostructurilor in tintirea celulelor ALL in vitro. Detectia cantitativa 

intracelulara a nanostructurilor. 

VI. Bibliografia: Imunologie, Oncologie, Hematologie. 
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