
Anunț concurs post doctorand echipă de cercetare (poziția 5) 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Departamentul Neuroștiințe Clinice, Disciplina 

Neurologie Colentina, scoate la concurs un post de doctorand pe perioadă determinată în cadrul echipei de 

cercetare a proiectului GENDYS, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0696, contract nr. 159/2017, director de proiect Prof. 

Dr. Bogdan Ovidiu Popescu. Perioada de angajare Martie 2018 – Decembrie 2019. Normă de lucru 32 ore / 

săptămână. Doctorandul va participa în principal la evaluarea participanților la studiu precum și la alte 

activități legate de implementarea proiectului.  

Perioada de înscriere / depunerea dosarelor: 12.02.2018 – 19.02.2018 

Perioada de desfășurare a concursului: 20.02.2018 – 22.02.2018 

Anunțarea rezultatelor: 22.02.2018 

Perioada de depunere a eventualelor contestații: 23.02.2018 – 28.02.2018 

Reevaluarea candidaților care au depus contestații și anunțarea rezultatelor finale: 01.03.2018 – 05.03.2018  

Cerințe minime obligatorii:  

- student doctorand domeniul medicină 

- medic specialist neurologie 

- temă de cercetare proiect doctorat: distoniile / genetica distoniilor 

- acordul conducătorului de doctorat 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:  

- cerere de înscriere 

- fotocopie card identitate  

- curriculum vitae și listă de publicații (datată și semnată) 

- adeverință de la școala doctorală pe care să fie specificate domeniul, specialitatea, tema de cercetare 

și numele conducătorului de doctorat 

- acordul conducătorului de doctorat (în original) 

- fotocopie diplomă licență 

- fotocopie diplomă medic specialist neurologie 

- fotocopie certificat membru Colegiul Medicilor din Municipiul București (vizat la zi) 

- în cazul celor care și-au schimbat numele fotocopie certificat de căsătorie sau alt document doveditor. 

Dosarul se va depune la Registratura UMF „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu, nr. 37, București, de luni până 

vineri, orele 09 – 14.  Concursul va consta din evaluarea dosarelor candidaților înscriși și interviu. Eventualele 

contestații se vor depune la Registratura UMF „Carol Davila”, respectând același program de mai sus. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare:  Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu  

       bogdan_ovidiu_popescu@yahoo.com 

       Spital Colentina, Pavilion H, Secretariat Neurologie 

tel. 0213173245, int. 5320 
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