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ANUNȚ 
 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului 

de Tehnician vacant în cadrul proiectului cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3837, nr. contract 

346PED⁄2020 având titlul “REThinkWELL: O platforma integrativa validata stiintific pentru 

preventia tulburarilor emotionale la copii si adolescenti”: 

Tehnician - 1 post 

Norma de lucru: 8 ore/zi, 

Perioada angajării: determinată 05.10.2020- 31.12.2020 

Data  la care are loc selecţia: 01.10.2020 

Ora: 13 

Locul desfășurării concursului: Institutul de Psihologie, Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj Napoca, Clădirea Avalon, Strada Republicii Nr. 37 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 30.09.2020, ora: 14 pe e-mail 

oanadavid@psychology.ro. 

II. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs; 

      - curriculum vitae în format Europass; 

- copia documentului care atestă identitatea; 

- copie a diplomei de bacalaureat; 

- alte documente considerate relevante. 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Tehnician: 

• diplomă de bacalaureat; 

• experiență în domeniul informatică (sau dicipline relaționate/echivalente din domeniul 

tehnic); 

• experiență de programare pe platforme diverse, de tip cross-platform; 

• dezvoltarea de materiale digitale și web pe diverse platforme; 

• abilități de proiectare vizuală și producție video de animație; 

• abilitatea de a lucra independent și în colaborare; 

• abilități excelente de comunicare scrisă și verbală în limba engleză. 



IV.  Probe de selecţie: 

1. Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

2. Interviu. 

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

Nota minimă la fiecare probă: 8. 

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

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2. 

Condiții de depunere si soluționare a contestatiilor: se depun în 24 de ore de la rezultat, cu 

soluționare în maximum 2 zile lucrătoare de la depunere. 

 
V.Persoană de contact pentru detalii concurs: OANA ALEXANDRA DAVID, adresă e-mail: 

oanadavid@psychology.ro 
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