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ANUNȚ CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
Tehnician, studii superioare, perioada determinată
2 posturi
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea
posturilor menționate mai sus, în cadrul proiectului „Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale
biogenomicii în oncologie și domenii conexe – BIOGENONCO”, ID P_40_318, contract nr.
10/01.09.2016, în cadrul contractului subsidiar cu nr.. 7235/16.03.2021 cu titlul „ Diagnosticul diferențiat
al virusurilor SARS-COV-2, Influența A și Influența B folosind tehnologia de qRT-PCR la pacienții
oncologici”
I. Concursul se desfășoară în baza următoarelor documente:
- Nota de fundamentare cu nr.16301/08.06.2022 semnată de directorul de proiect Conf.univ.dr. Mihailă Alin,
- Nota justificativă nr.16302/08.06.2022 , aprobată de către conducerea universității, privind scoaterea la
concurs a posturilor vacante în afara organigramei UMFIH Cluj-Napoca, în cadrul proiectului „Transfer de
cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe – BIOGENONCO”;
- Ordinul de Ministru nr. 6084 din 27.11.2020 privind modificarea OMEN nr. 4033 din 23.05.2019 privind
aprobarea Procedurii operaționale de recrutare și selecție a personalului, în vederea angajării pe posturi în
afara organigramei, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PLP 21) v2 pentru
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
II. Concursul se va desfășura după următorul calendar:
Depunere dosare de concurs în perioada: 14.06.2022 – 21.06.2022, ora 14,00
Selecția dosarelor în data de: 23.06.2022
Interviul în data de: 27.06.2022, ora 10,00
Depunerea contestațiilor: 28.06.2022
Rezultate finale: 30.06.2022
III. Condiții generale necesare pentru ocuparea posturilor:
Poate participa la concursul organizat orice persoană care îndeplineşte următoarele condiții:
1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând spațiului
economic european și are domiciliul în România;
2. Are capacitate deplină de exercițiu;
3. Cunoaște limba română, scris şi vorbit;
4. Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale abilitate)

5.

Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției (cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea

IV. Condițiile specifice pentru aceste posturi sunt:
Nr.
crt.

1.

2.

Post vacant

Post vacant

Post vacant

Funcţia ocupată în
proiect

Tehnician

Tehnician

Condiții de ocupare a postului

Studii superioare: licență în domeniul
economic/administrație publică.
Experiență profesională - minimum 5 ani
Participare în proiecte: minimum 2 proiecte
Competențe în dezvoltarea de procese în
platforma JobRouter (dovadă: captură de ecran
cu proces dezvoltat)
Studii superioare sau postuniversitare:
tehnice/informatică/informatică economică.
Experiență profesională - minimum 5 ani
Participare în proiecte: minimum 2
Competențe în dezvoltarea de procese în
platforma JobRouter (dovadă: captură de ecran
cu proces dezvoltat)

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarele de înscriere până la data de 21.06.2022,
ora 14:00, la Biroul ”Biogenonco” de pe Strada Pasteur nr.2-4, Cladirea Decanate , Etaj 3 cam 8 persoană de

contact secretar proiect Alina Raț, tel. 0744.993.448, în intervalul orar 10:00 – 14:00.
V. Conținutul dosarului de candidatură:
a) Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție;
b) CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat
de candidat;
c) Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
d) Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin
confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei);
e) Adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări(originalele sunt necesare
pentru certificare);
f) Documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să
ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări etc.), în copii conform cu
originalul;
g) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul
desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de
recrutare și selecție;

h) Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate;
i) Declarație de disponibilitate privind timpul alocat proiectului, pe zi și pe lună.

j) Captură de ecran cu proces dezvoltat în cadrul platformei JobRouter

VI. Calendarul de desfășurare a concursului
Concursul va consta în 2 etape, astfel:
- Etapa 1: Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați. Vor fi analizate toate CV-urile primite
și celelalte documentele depuse, utilizându-se Grila de recrutare și selecție.
Comisia de selecție va afișa în data de 23.06.2022 rezultatul evaluării dosarelor la avizierul universității si pe
pagina de web www.umfcluj.ro, cu mențiunea „admis” sau „respins”.
- Etapa 2: Interviul
Verificarea cunoștintelor și/ sau a aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri individuale. Interviul
se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de recrutare și selecție în ziua desfășurării
acestei probe pe baza criteriilor de evaluare (cunoștințe competențe în cadrul platformei JobRouter).
Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte.
Rezultatele candidaților la etapa de interviu reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de membrii
comisiei și vor fi publicate prin afișarea la avizier și pe pagina de web www.umfcluj.ro în data de 27.06.2022.
Soluționarea contestațiilor:
Eventualele contestații vor fi depuse în termen de maxim o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor la selecția
dosarelor și/ sau a interviului, cu excepția cazului în care intervin zilele de repaus obligatorii (sâmbătă și
duminică) sau zile libere legale, situație în care termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară
publicării. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
Punctajul acordat după contestații rămâne definitiv.
Rezultatul final va fi afișat la avizierul universității și pe pagina de web www.umfcluj.ro, la data de
30.06.2022.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Tematica de la interviu:
Interviul în cadrul căruia vor fi testate cunoștințele profesionale (pe baza bibliografiei indicate), cunoștințe de
modelare și realizare de procese în cadrul platformei JobRouter, SQL, PHP, Java Script, cunoștințele de
utilizare a calculatorului, abilitățile și aptitudinile impuse de funcție și motivația candidatului.
Bibliografie:
1. Microsoft SQL server:
a. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-2017
b. https://www.w3schools.com/sql/default.asp
2. JavaScript https://www.w3schools.com/js/default.asp
3. JobRouter Tech
Doc https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/tech_doc/index.html?impressum.html
4. JobRouter PHP
Functions https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/phpfunctions/index.html?impres
sum.html
5. JobRouter
JobPDF https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/modules/jobpdf/index.html?impre
ssum.html
6. JobRouter General
Usage https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/general_usage/index.html?impressu
m.htm
7. JobRouter Dashboard
API https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/dashboard_api/index.html?impressum.
htm
8. JobRouter Administration
manual https://automatizamromania.ro/jobrouter/help/html/english/administration/index.html?impress
um.htm
9. PHP.net
10. https://support.office.com/ro-ro/word;
11. https://support.office.com/en-us/word;
12. https://support.office.com/ro-ro/excel;
13. https://support.office.com/en-us/excel.
14. https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-3/sectiunea-g/competitie2015/ghid-sectiunea-g.pdf

