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ANUNȚ 

Universitatea Babeş-Bolyai – in calitate de Partener 2, anunţă organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de tehnician de cercetare, vacant în cadrul proiectului 

component 4 cu titlul “EvaSOY -  Evaluarea și îmbunătățirea cunoștințelor populației din 

regiunea Nord-Vest a României privind tipurile de produse din soia și impactul nutriției 

asupra sănătății.”, din cadrul proiectului “Model de colaborare funcțional între organizații 

publice de cercetare și mediul economic cu scopul acordării de servicii știintifice și 

tehnologice de înalt nivel în domeniul bioeconomiei (SWEETCONOMY)” cod PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-0056, nr contract 2PCCDI/2018. 

Detalii concurs: 

Tehnician Cercetare Stiinţifică - 1 post 

Norma de lucru: (36 ore/luna), 

Perioada angajării : determinata Februarie 2019 – Septembrie 2020 

Data  la care are loc selecţia: 01.02.2019 

Ora: 14:00 

Locul desfasurarii concursului Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale 

Comunicarii, Departamentul de Sanatate Publica, Strada Pandurilor nr 7, etajul 9, 

sala 901. 

Descrierea poziției: Se caută un student la medicina pentru poziția de tehnician de 

cercetare într-un proiect cu tema nutriție și sănătate. Poziția include munca administrativa în 

managementul colectării de date sub supravegherea directorului de proiect. 

 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 31 Ianuarie, ora: 14:00 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; 

- copie a diplomei de bacalaureat 

- adeverință care sa ateste statutul de student; 
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III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Tehnician Cercetare 

Stiinţifică: 

1) Calitatea de student în domeniul științelor medicale (licență sau masterat) 

2) Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu 

3) Experiență în managementul colectării de date (implicare în cel puțin un proiect care a 

necesitat colectare de date) 

4) 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: 

- Managementul proiectelor de cercetare 

- Elemente introductive de cercetare în științele sociale 

 

  VI. Bibliografia: 

Babbie E. (2009). The practice of Social Research, Editura Cengage Learning 

Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. John Wiley & Sons. 

 

  VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Madalina Coman, adresă e-mail: 

madalina.coman@publichealth.ro 
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