


• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs; 
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar
face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.10.2018.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor: 

Descriere.
 Cercetarea se concentreaza pe studiul patogenilor virali cu potențial epidemic transmiși de artropode
vectoare (țânțari, căpușe, musculițe de nisip) atât sub raportul ciclului lor biologic în natură, cât și al
impactului  pentru  sănătatea  umană.   Se  vor  investiga  diversitatea  genetică  a  acestor  patogeni,
caracterizarea genetică  a  genotipurilor  circulante,  identificarea  markerilor  moleculari  ai  virulenței,
precum și  identificarea moleculară  a  artropodelor  vectoare,  stabilirea  preferințelor  de hrănire  prin
metode de taxonomie moleculară  și  a structurii  populaționale a speciilor vectoare. Aceste activități
presupun o activitate de teren cu utilizarea unor tehnici de colectare a artropodelor vectoare, cât și o
activitate  de  laborator  cu  utilizarea  de  tehnici  de virusologie  și  de  taxonomie  clasică  pentru
identificarea  vectorilor,  cât  și  moleculare  (metode  de  amplificare  genică,  secvențiere,  analiză
filogenetică, taxonomie moleculară).
Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată determinată, pe perioada de derulare a proiectului, între
01.11.2018 și 31.12.2020 și încă doi ani după finalizarea proiectului.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor: 
• absolvent de studii superioare relevante pentru domeniul biomedical:

▪ domeniul  de  licență  și/sau  studii  universitare:  biologie  (specializare  biochimie,
biologie), domeniul sănătate (medicină);

▪ specializări similare confirmate printr-o diplomă recunoscută  internațional de licență,
master sau doctorat. 

• fără condiții de vechime;
• cunoștințe  de  operare  pe  calculator  la  nivel  avansat  (minim  editare  documente,  grafice,

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare);
• cunoașterea  limbii  engleze  la  nivel  mediu-avansat  (interviul  va  cuprinde  o  parte  în  limba

engleză și anume comentarii asupra unui articol stiințific de specialitate în limba engleză);
• absolvirea  sau  frecventarea  unor  studii  de  masterat sau  doctorat  în  domeniile  menționate

constituie un avantaj;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie), probă scrisă şi interviu. Doar candidații
ce vor obține minim 50 puncte la proba scrisă se vor califica pentru interviu.

Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor obținute la  probă scrisă şi  interviu. 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară

“Cantacuzino”, Spl.Independenței nr. 103, sector 5, Bucureşti, în data de 20.09.2018, ora 9.00;



Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 21.09.2018, la sediul Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare  Medico-Militară  “Cantacuzino”,  Spl.  Independenței  nr.  103,  sector  5,  Bucureşti  şi  pe
pagina de internet.
Eventuale  contestaţii  privind  rezultatul  probei  scrise  se  depun  la  sediul  Institutului  Național  de
Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, Spl.Independenței nr. 103, sector 5, Bucureşti,
la Serviciul Resurse umane, în data de 24.09.2018, până la ora 15.30.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Institutului Național
de  Cercetare  Dezvoltare  Medico-Militară  “Cantacuzino”,  Spl.  Independenței  nr.  103,  sector  5,
Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 25.09.2018 .

2. Interviul:  se desfăşoară  la sediul Institutului Național  de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară

“Cantacuzino”, Spl.Independenței nr. 103, sector 5, Bucureşti, în zilele de 26 și 29.09.2018 conform
programării ce va fi anunțată în data de 25.09.2018 .
Rezultatul la interviu se afişează în data de 28.09.2018, la sediul Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare  Medico-Militară  “Cantacuzino”,  Spl.  Independenței  nr.  103,  sector  5,  Bucureşti  şi  pe
pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare  Medico-Militară  “Cantacuzino”,  Spl.Independenței  nr.  103,  sector  5,  Bucureşti,   la
Serviciul Resurse umane, în data de 01.10.2018 până la ora 15.30.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Institutului Național de
Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, Spl. Independenței nr. 103, sector 5, Bucureşti
şi pe pagina de internet, în data de  02.10.2018.

Rezultatele  finale  ale  concursului  se  afişează  la  sediul  Institutului  Național  de  Cercetare
Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, Spl.Independenței nr. 103, sector 5, Bucureşti și pe
pagina de internet, în data de 02.10.2018.
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TEMATICA: 

1. Aspecte ale structurii chimice şi fizice a ADN; denaturarea si renaturarea ADN.

2. Cromozomul la organisme procariote si eucariote. 

3. Tipuri de ARN celular la eucariote. 

4. Ţanţarii si capuşele ca vectori de arbovirusuri. 
5. Virusuri: structura, genom viral, multiplicarea virusurilor (etape ale procesului infecţios)
6. Tipuri de relaţii virus-celula gazda.
7. Arbovirusuri: fam. Flaviviridae, fam. Togaviridae, fam. Bunyaviridae.
8. Raspunsul imun antiviral, dinamica raspunsului imun, reacţtii antigen-anticorp: aplicaţii

în diagnostic.
9. Tehnica imunoenzimatică ELISA: principiul metodei, tipuri de teste imunoenzimatice.

10.Tehnici de detecţie calitativa si cantitativa a acizilor nucleici virali, principii ale reacţiei

de polimerizare in lanţ (PCR), revers–transcriere, PCR cantitativ.

11. Electroforeza acizilor nucleici şi a proteinelor..


