
 
 
 
 
                              

 

 

ANUNȚ 

privind ocuparea pe perioada determinată posturilor în afara organigramei, în cadrul proiectului cu 

titlul „Revolution of sleep diagnostics and personalized health care based on digital diagnostics 

and therapeutics with health data integration”, acronim SLEEP REVOLUTION, ID 965417, 

acceptat la finanțare prin Programul Horizon 2020. Posturile scoase la concurs sunt pe perioadă 

determinată (martie 2021 – februarie 2025), iar condițiile specifice sunt specificate mai jos. 

I. Criteriile minime de selecție pentru posturile scoase la concurs - condiții specifice: 

 

1. 1 post Asistent manager, cod COR 334303  

- Studii superioare și calificare în domeniu 

- Capacitatea de a conduce echipe de cercetare 

- Experiență ca manager de proiect de cercetare științifică 

 

2. 2 posturi Cercetător în medicină generală, cod COR 221109 

- Studii superioare și calificare în domeniu 

- Membru al The European Sleep Apnoea Database (ESADA) 

- Experiență în derularea de proiecte de cercetare științifică în domeniul medicinei respiratorii 

 

3. 2 posturi Cercetător în matematică-informatică, cod COR 212023 

- Studii superioare și calificare în domeniu  

- Cunoștințe de știința rețelelor și învățare automată  

- Experiență în derularea unor proiecte similare de procesare semnalelor fiziologice 

 

4. 1 post Asistent de cercetare în matematică-informatică, cod COR 212024 

- Studii superioare și calificare în domeniu 

- Cunoștințe de știința rețelelor și învățare automată 

 

 

 

 



 
 
 
 
                              

 

II.  Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele: 

a) curriculum vitae al candidatului; 

b) cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii universităţii; 

c) 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 documente care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

psecialitatea studiilor, în copie (doar pentru personalul angajat din sursă externă); 

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere a candidatului care să ateste că acesta nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (doar pentru 

personalul angajat din sursă externă); 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

bilitate (doar pentru personalul angajat din sursă externă); 

h) declarație de disponibilitate privnd timpul acordat proiectului – număr de ore pe zi și pe lună (doar 

pentru personalul angajat din sursă externă). 

 

Documentele prevăzute la punctul II lit. c) - e)  vor fi prezentate şi în original. 

 

III. Dosarele de concurs se depun pana în data de 12.03.2021 ora 15:00, la sediul Departamentului 

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

În data de 15.03.2021 se afișeaza, la avizierul Direcției Resurse Umane, rezultatele verificarii dosarelor 

de concurs.  

 

IV. Data, locul și ora interviului: 

Interviul va avea loc în data de 17.03.2021, ora 15:00, la sediul Universității de Medicină și Farmacie 

“Victor Babeș” din Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2 - Departamentul de Cercetare și Management 

al Granturilor (fosta cladire a Facultății de FARMACIE ). 

 

V. Comisia de concurs: 

- Președinte – Prof. dr. Cătălin Marian 

        -  Membru – Prof. dr. Codruța Șoica                                                     

        -  Membru – Prof. dr. Sorin Ursoniu                                                       

        - Secretar – Ec. Mihaela Stanca 

 

 

În data de 18.03.2021 se afișeaza la avizierul Direcției Resurse Umane rezultatele interviului. 

 

În data de 19.03.2021 se afișeaza la avizierul Direcției Resurse Umane rezultatele finale ale 

concursului. 

 

VI. Date de contact : email: scr-stin@umft.ro /  , tel.0256-499120. 

mailto:scr-stin@umft.ro%20/


 
 
 
 
                              

 

 

VII. Contestații: După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot depune contestație în 

termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data 

afișării rezutatului interviului, în același loc în care au fost depuse dosarele de concurs. 

 


