
  
 
 

 

ANUNȚ privind ocuparea unui post inginer de sistem in informatica, (cod 

COR 251203)in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și 

comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim 

MEDI.COM-RARE”, nr. Contract AR 19076/26.10.2022 

I. Data, locul și ora interviului: 

Interviul va avea loc în data de 22.11.2022, ora 13:45, la sediul Universității de Medicină și 

Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, P-ța Ef. Murgu, nr. 2A - disciplina de Genetică (et. 

2) 

 

II. Comisia de concurs: 

Președinte:  Prof. Dr. Maria Puiu 

Membri: Prof.Dr. Nicoleta Andreescu 

  Șef lucr.Dr. Simona Farcaș 

Secretar: Mihaela Stanca – RUNOS 

 

III. Criteriile minime de selecție pentru cercetatori: 

- cunostinte relevante si activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru cercetare  

- competenţele lingvistice, vizând limbi străine de circulaţie internaţională 

- experiență în derularea de proiecte de cercetare științifică în domeniul geneticii medicale 

- să aibă experiență practică in domeniul bioinformaticii 

- să aibă doctoratul susținut cu cel mult 5 înainte de momentul la care depune dosarul de 

înscriere la concurs 

 

IV.  Dosarul trebuie să conțină: 

 a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducerii universităţii; 

 b)    curriculum vitae  

 c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document 

care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

minimale; 

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d)  vor fi prezentate şi în original. 

V. Candidaturile se depun până în data de 18.11.2022, ora 14:00, la sediul Departamentului 

de Cercetare și Management al Granturilor (fosta cladire a Facultatii de FARMACIE ) 

 

În data de 09.11.2022 se afișeaza anuntul la avizierul Direcției Resurse Umane  

 

În data de 22.11.2022 se afișeaza la avizierul Direcției Resurse Umane rezultatele interviului. 

Contestatiile se pot depune la Registratuta universitatii pana inn data de 23.11.2022, ora 14.00 

 

În data de 23.11.2022 se afișeaza la avizierul Direcției Resurse Umane rezultatele finale ale 

concursului. 


