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ANUNȚ SELECȚIE
PERSONAL ECHIPĂ CERCETARE

POC-A1-A1.1.4-E-2015
Programul Operaţional Competitivitate Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea
capacității de cercetare-dezvoltare
Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
Numărul de identificare al contractului de finantare: 31/01.09.2016
Titlul proiectului: Genomica FUncțională în infecții SEvere/FUSE

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova anunță concurs de selecție pentru urmatoarele
posturi:
 Tehnician/biolog/laborant, 44 ore/luna, perioadă determinată: 01.08.2017 – 31.10.2019;

Condiţiile specifice necesare:
o Educație solicitată: Studii liceale cu frecventa - 4 ani,
Studii superioare universitare cu frecventa in domenii ca biologie, biostiinte
sau
Studii medii care sa permita incadrarea ca laborant/tehnician chimist/asistentul
medical laborator – 3 ani.
o Experiență solicitată: Optional (constituie avantaj): experienta in laborator de
biochimie, imunologie, genetica etc.
o Competente specifice:
- recoltarea, prelucrarea si criostocarea probelor, competente de lucru in
laborator si aplicare a tehnicilor moleculare in conditii fara contaminare,
- efectuarea testarilor genetice (izolare ADN/ARN, PCR, RT-PCR, secventiere,
etc;
- intocmirea si completarea documentelor specifice activitatii de laborator
- sterilizarea materialelor si instrumentelor
- urmarirea stocurilor cu substante si materiale de laborator
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- respectarea cu strictete a protocoalelor de lucru si a standardelor de buna
practica
o Competente de operare calculator: cunostinte medii de operare calculator (browser
internet, excel, etc) pentru completarea datelor si notarea activitatilor desfasurate
o Limbi străine solicitate – Limba engleză
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 18 iulie, ora 16:00 – termen limita pentru depunerea CV-urilor;
 19 – 21 iulie – susținerea interviurilor;
 25 iulie – publicarea rezultatelor.
CV-urile se vor depune la Laboratorul de Genetică Moleculară (Bld. 1 mai, nr. 66), persoana
de contact: Ioana Mihai (tel. 0726.697.596, e-mail: mihaiioana_romania@yahoo.com).
OBS: pentru posturile vacante de doctorand, nu pot participa la concurs persoane care sunt
angajate sau au mai fost angajate în Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,
conform dispozițiilor pct. 2.2 din Ghidul Solicitantului: POC-A1-A1.1.4-E-2015.

