
 

 

 Cercetător științific gradul III, poziția 1 – domeniul Științe medicale 
 

Concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific gradul III constă în:  

 

 analiza dosarului de înscriere și verificarea îndeplinirii condițiilor necesare în 

conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a 

posturilor de cercetare vacante în UCB, a Criteriilor specifice privind înscrierea la 

concurs pentru ocuparea funcției de cercetător științific III și a Condițiilor specifice 

privind ocuparea funcției de cercetător științific III, conform Anexei 7 din metodologie.  

 

 susținerea unei probe orale cu subiecte specifice postului. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: 

- Perioada de înscriere: 29.11.2020 - 28.12.2020 

- Locul de desfășurare a concursului: Sediul ICCS, str. Vulcan, nr.2, Tg. Jiu, 

Gorj/online 

- Data și ora de susținere a probei orale/concursului: 11.01.2021, ora 1300 

- Data comunicării rezultatelor: 11.01.2021 

- Perioadă de contestații: 12.01.2021-14.01.2021 

 

Tematica probei de concurs: 

 

1. Starea de boala. Mecanismele implicate în producerea bolilor 

2. Fiziopatologia inflamației 

3. Fiziopatologia infecției 

4. Fiziopatologia sistemului imun 

5. Ciclul Krebs 

6. Echilibrul hidro-electrolitic 

7. Echilibrul acido-bazic 

 

Bibliografie: 

1. Fiziopatologie - Curs studenți vol 1 si 2 : Ovidiu S. Cotoi - University Press Tg. Mureș, 

2015; 

2. Biochimie clinică - Denisa Mihele: Editura medicală București, 2001; 

3. Biochimie medicală II, Virgil Darie, Editura Universitaria Craiova, 1997. 

 

Candidații vor depune la registratura Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 

str. Unirii, nr. 36, Târgu Jiu, Gorj, un dosar de concurs ce va cuprinde: 

 

1. Cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe 

propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 

2. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit; 

3. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori 

echivalentă însoţită de foaia matricolă;  

4. Adeverință din care să reiasă calitatea de student doctorand sau copie legalizată a 

diplomei de doctor; 
5. Copii legalizate de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

6. Copia cărții de identitate;  



7. Adeverință din care să rezulte vechimea în muncă; 
8. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit, însoţită de câte un exemplar din 

lucrările reprezentative; 

9. Declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de 

incompatibilitate; 

10. Documentul de plată a taxei de înscriere la concurs. 

 

 


