
 

 

 
  R O M Â N I A  

              MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE  
 

 

 

 

 

             

            Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare  
                        Medico-Militară „Cantacuzino”        

 

 
  

 

A N U N Ţ 

privind organizarea concursului de încadrare a 11 posturi vacante de 

cercetător științific (CS)  

 

- 3 posturi de cercetător științific în microstructura Biobancă 

- 1 post de cercetător științific în microstructura Laborator Imunologie1-post de cercetător științific 

Imagistică şi Citometrie 

1-post de cercetător științific în microstructura Proteomică şi Biologie Structurală/Platforme 

Tehnologice/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică; 

2-posturi de cercetător științific în microstructura Biotehnologii şi Biologie Sintetică/Platforme 

Tehnologice/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică; 

2-posturi de cercetător științific în microstructura Genomică şi Transcriptomică/Platforme 

Tehnologice/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică; 

1-post de cercetător științific în microstructura Dezvoltare Farmaceutică/Serviciu de Dezvoltare 

Tehnologică/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică; 

 

 

Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs  
1. Opis documente; 

2. Cerere tip de înscriere, disponibilă la sediul institutului sau pe site-ul www.cantacuzino.mapn.ro, 

completată și semnată (în original); 

3. Acte de identitate și de studii în original și copie pentru a fi certificate de secretarul comisiei de 

concurs: 

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

- diploma bacalaureat – conform cu originalul   

- diploma licență + foaie matricolă/anexa – conform cu originalul  ; 

- diplomă de master + foaie matricolă/anexa  eliberata de o instanță recunoscută in Romania sau UE  

și/sau orice alte diplome ce atestă calitatea științifică  – conform cu originalul; 

- cartea de muncă și/sau extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte documente 

care atestă vechimea; 

4. 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 unităţile 

sanitare abilitate;  

5. Cazier judiciar;  
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6. Curriculum vitae (model europass) în limba română, semnat de candidat, care să cuprindă și lista 

de lucrări științifice a candidatului, structurată după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; 

articole/studii publicate în reviste de specialitate grupate astfel: reviste indexate/cotate ISI, reviste 

de circulație internațională indexate în alte baze internaționale de date, reviste din țară recunoscute 

de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale 

recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenție; cărți publicate; lista 

citărilor; comunicări prezentate la conferințe și nepublicate; lista proiectelor de cercetare la care a 

participat candidatul, alte lucrări cu relevanță pentru personalitatea candidatului; 

7. Dovezi din baza de date internațională Web of Science Core Collection pentru numărul de citări 

și indexul Hirsch;  

8. Copii în format letric maxim 5 lucrări relevante; 

9. Memoriu de activitate științifică extins care să cuprindă mențiuni asupra proiectelor relevante la 

care a lucrat candidatul și în ce calitate, rezultate științifice importante, grade științifice și distincții 

științifice, alte mențiuni relevante pentru activitatea științifică a candidatului. 

 

Calendarul de desfăsurare a concursului 

 
Nr. 

crt.  
Etapizarea activităţilor  Data/ ora  

1.  

 
Depunerea dosarelor de concurs  

 

Până în data de 22.11.2021 ora 15:30  

    

2.  

 
Selecţia și analiza dosarelor de concurs  23.11.2021 

3.  

 
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs  23.11.2021 pînă la ora 15:30 

 

4.  

 

Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  
24.11.2021 între orele 07:30-15:30 

5.  

 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea 

rezultatelor  

25.11.2021 ora 15:30 

 

6.  
 

Desfăşurarea probei scrise  

 

29.11.2021 ora 10:00 

7.  

 
Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise  06.12.2021 ora 15:30 

8.  Depunerea eventualelor contestații  07.12.2021 ora 15:30 

9.  Soluționarea contestațiilor  08.12.2021 orele 14:00 
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Desfăşurarea probei orale 

 

09.12.2021 incepand cu ora 10:00 

11 Notarea şi afişarea rezultatelor probei orale 13.12.2021 ora 15:30 

12 Depunerea eventualelor contestații  14.12.2021 ora 15:30 

13 Soluționarea contestațiilor  15.12.2021 orele 14:00 

14.  

 
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului  15.12.2021 ora 15:30 

15. 
Aprobarea rezultatului concursului de către  

Consiliul Științific 
16.12.2021-21.12.2021 

 

16.  
Emiterea de deciziei de numire a candidaților 

declarați admiși  

 

până  la 31.12.2021 
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Probele de concurs  

 
Concursul va consta în:  

- Proba scrisă din tematica și bibliografia de concurs corespunzătoare postului de CS scos de 

microstructură.  Nota minimă pentru promovarea examenului scris este 7. 

- Proba orală, constând în comentarea unui articol științific și un test practic, constând în 

prezentarea unei metode/tehnici de laborator din tematica și bibliografia de concurs. Nota finală a 

probei orale va fi media aritmetica a notelor obținute pentru comentarea articolului, respectiv pentru 

testul practic. Nota minimă pentru promovarea examenului oral este 7. 

Nota finală reprezintă media aritmetica a probelor de concurs; pentru postul de cercetător 

științific pot fi recomandați candidații care au obținut cel puțin media 8 și nici o nota sub 7, 

conform art. 16, punctul (2), a) din Legea nr. 319/2003. 

 

. 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici 
1. Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

4. 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; 

5. Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

6. 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. 

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor de cercetători științifici inclusiv 

tematica şi bibliografia sunt: 

 

Biobancă  
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Biobăncii presupune atât activități 

specifice de laborator (lucrul cu probe biologice – linii celulare, probe obținute de la animale de 

laborator, probe umane, dezvoltarea de protocoale experimentale, studii în domeniile de activitate 

ale institutului, activități în cadrul rețelelor de biobănci etc) cât și îndeplinirea unor sarcini 

referitoare la implementarea și menținerea unui sistem de management al calității specific 

Biobăncii, respectarea normelor naționale și internaționale privind bioetica și etica în cercetare,  

Candidatul trebuie sa fie motivat pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare și, în cazul câștigării 

concursului, să îndeplinească cerințele minimale ale postului, respectiv: 

- Capacitate de creativitate ştiinţifică; 

- Capacitate de concepţie, analiza, sinteza, diagnoză pentru activitatea de cercetare; 

- Capacitatea lucrului în echipă; 

- Disponibilitate de autoperfecţionare; 

- Corectitudine şi seriozitate; 

- Disponibilitate pentru identificarea şi rezolvarea sarcinilor ce decurg din fișa postului sau care 

apar ulterior pe parcursul desfăşurării sarcinilor de serviciu; 

-Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii solicitate de activitatea de 

cercetare; 

- Disponibilitate pentru participare la întruniri şi conferinţe ştiinţifice; 
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- Abilitatea de a identifica tematici de interes ştiinţific, corelând cunoştinţele şi experiența 

acumulate în domeniile specifice INCDMM Cantacuzino şi de a selecta principalele direcţii de 

cercetare. 

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:  

1. Absolvent de studii superioare în domenii relevante pentru cercetarea biomedicală precum: 

◦ domeniul de licență și/sau studii universitare biologie, biochimie, chimie, biotehnologii, 

medicină veterinară, sănătate (medicină, farmacie); 

2. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat (minim editare documente, grafice, 

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare)  

3. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu-avansat 

4. Activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 

ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități conform Legii 319/2003 cu modificările ulterioare 

5. Instruire certificată în biobanking și/sau domenii conexe (culturi celulare, prelucrare în scop 

stiintific și management probe umane și date asociate, bioetică etc) 

 

Bibliografia și Tematica pentru 3 posturi de Cercetător științific în cadrul Biobăncii 

 

Tematică:  
1. Rolurile și componentele sistemului imun 

2. Celulele sistemului imun – clasificare, morfologie, structură, funcții  

3. Sistemul imun înnăscut.  

4. Sistemul imun adaptativ  

5. Culturi celulare  - prelucrarea celulelor după receptie, pasaj celular, numărarea celulelor, 

dezghețarea liniilor celulare, crioprezervarea celulelor 

6. Colectarea, prelucrarea și managementul probelor umane și datelor asociate acestora 

7. Etica în biobanking  

8. Principii de management al calității în cadrul biobăncilor. 

9. Rolurile biobăncilor în cercetarea biomedicală.  

 

Bibliografie  

1. Andrew E. Williams, 2012, Immunology: Mucosal and Body Surface Defences (editia 

I), Ed. Wiley-Blackwell, pg. 1-67 (capitolele 1-3) ISBN: 978-0-470-09003-9 

2. Martina Siwek, An Overview of Biorepositories, Military Medicine, 2015, 180(10):57-

66 

3. Katharina Beier, Christian Lenk, Biobanking Strategies and Regulative Approaches in 

the EU: Recent Perspectives, J. Biorepos. Sci. Appl. Med., 2015, 3:69-81. 

4. Daniel Simeon-Dubach, Steffen M. Zeisberger, Simon P. Hoerstrup, Quality Assurance 

in Biobanking for Pre-Clinical Research, Transfus. Med. Hemother., 2016, 43:353-357. 

5. Benjamin Capps, Zohar Lederman, One Health Paradigms of Public Biobanking, J. 

Med. Ethics, 2015, 41:258-262. 

6. Stefan-Alexandru Artene, Marius Eugen Ciurea, Stefana Oana Purcaru et al, 

Biobanking in a Constantly Developing Medical World,  Sci. World J., 2013, 2013:343275-

343279. 

7. Wiktor Paskal, Adriana M. Paskal, Tomasz Debski et al., Aspects of Modern Biobank 

Activity - Comprehensive Review, Pathol. Oncol. Res., 2018, 24:771-785. 

8. Marianna J. Bledsoe, Ethical Legal and Social Issues of Biobanking: Past, present and 

Future, Biopreserv and Biobank., 2017, 15(2):142-147. 

9. Yvonne G. de Souza, John S. Greenspan. Biobanking Past, Present and Future: 

Responsibilities and Benefits. AIDS, 2013, 27 (3): 303-312. 
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Laborator Imunologie  
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului Imunologie se referă la 

studii teoretice asupra mecanismelor și mediatorilor răspunsului imun, dezvoltare de modele 

experimentale in vitro și in vivo în scopul studierii răspunsului imun și a mecanismelor sale, 

dezvoltare, experimentare și verificare de modele experimentale în domeniul imunologiei și 

vaccinologiei.  

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:  
1. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

2. Domeniul de licență și/sau studii universitare biologie, biochimie, chimie, medicină 

veterinară, sănătate (medicină, farmacie); 

3. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat (minim editare documente, grafice, 

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare)  

4. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu-avansat (interviul va cuprinde o parte în limba 

engleză și anume comentarii asupra unui articol științific de specialitate în limba engleză) 

5. Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 

puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități. 

 

Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul Laboratorului 

Imunologie 

 

Proba scrisă 

Tematica  
7. Imunitatea înnăscută – caracteristici, rol și funcții  
8. Imunitatea adaptivă – efectori celulari și umorali 
9. Recunoașterea antigenului la nivelul imunității înnăscute 
10. Recunoașterea antigenului de către limfocitele B și T 
11. Prelucrarea și prezentarea antigenului 
12. Reacții antigen-anticorp: caracteristici, mecanism, aplicații în diagnostic 
13. Vaccinuri și adjuvanți – definiție, tipuri, exemple 

Bibliografie  
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/ Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian 

Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 4th 

edition, New York: Garland Science; 2002 

 https://www.academia.edu/40521511/Janeways_Immunobiology_9th_Edition Kenneth M., 

Weaver, C., Janeway's immunobiology, 9th edition, New York: Garland Science; 2016 

 

Proba orală 

Tematică 
6. Cultivarea și crioprezervarea celulelor mamaliene 
7. Tehnica imunoenzimatică ELISA 
8. Separarea celulelor mononucleare din sângele periferic 
9. Imunofenotipare prin citometrie în flux 
10. Determinarea apoptozei celulare 

 

Bibliografie 
Radu DL, Stavaru C, Caraş I, Manda G, Neagu M, Radu E, Ursaciuc C, Popesc LM, „Metode si 

tehnici de imunologie umorala si celulara”, Editura Universitara „Carol Davila” , Bucuresti, 2006 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/
https://www.academia.edu/40521511/Janeways_Immunobiology_9th_Edition


6 

 

Imagistică şi Citometrie  
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul platformei de Imagistică și Citometrie se 

referă la dezvoltarea de modele experimentale ce necesită tehnici avansate de microscopie și 

citometrie în flux, cu aplicații în științele vieții, în particular imunologie și vaccinologie..  

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:  
6. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

7. Domeniul de licență și/sau studii universitare biologie, biochimie, chimie, biotehnologii, 

inginerie biomedicală; 

8. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat (minim editare documente, grafice, 

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare)  

9. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu-avansat (interviul va cuprinde o parte în limba 

engleză și anume comentarii asupra unui articol științific de specialitate în limba engleză) 

10. Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 

puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități. 

 

Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul microstructurii Imagistică 

și Citometrie 

Tematica  
14. Tehnici de microscopie optică: principii, aplicabilitate și limitări 
15. Proprietăți ale obiectivelor și relevanța lor în imagistică 
16. Introducere în microscopia de fluorescență (formarea imaginii și componentele unui 

microscop de fluorescență) 
17. Achizitia digitală de imagine în microscopia de fluorescență: tipuri de senzori, rezoluție, 

interval dinamic, raport semnal/zgomot, eficiența cuantică. 
18.  Procesarea și analiza imaginilor de microscopie:     

  - formate comune de imagini, dimensionalitate, canale, numar de biți, contrast. 
  - filtre și corecții uzuale, segmentare, masurători. 
  - reconstrucție tridimensională, rezoluție, deconvoluție. 

Bibliografie  
11.   https://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html 

12.   https://micro.magnet.fsu.edu/primer/pdfs/microscopy.pdf 

13.   https://micro.magnet.fsu.edu/primer/pdfs/basicsandbeyond.pdf 

14.   https://www.microscopyu.com/ 

15.   http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/ 

16.   https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/ 

17.   https://petebankhead.gitbooks.io/imagej-intro/content/chapters/files/files.html 

 

 

Proteomică şi Biologie Structurală 

Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Proteomicii și Biologiei Structurale 

presupune atât activități specifice de laborator (lucrul cu substanțe chimice, probe biologice – 

culturi bacteriene, proteine recombinante, acizi nucleici, dezvoltarea de protocoale experimentale, 

studii în domeniile de activitate ale institutului) cât și îndeplinirea unor sarcini referitoare la 

procesul de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor specifice din cadrul laboratorului, dar și la 

elaborarea documentelor necesare activităților suport. 

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:  
- Candidatul trebuie sa fie motivat pentru dezvoltarea unei cariere in cercetare și, in cazul câștigării 

concursului, să îndeplinească cerințele minimale ale postului, respectiv: 

- Capacitate de creativitate științifică. 

https://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html
https://micro.magnet.fsu.edu/primer/pdfs/microscopy.pdf
https://micro.magnet.fsu.edu/primer/pdfs/basicsandbeyond.pdf
https://www.microscopyu.com/
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/
https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/
https://petebankhead.gitbooks.io/imagej-intro/content/chapters/files/files.html
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- Capacitate de concepție, analiza, sinteza, diagnoza pentru activitatea de cercetare; 

- Capacitatea lucrului în echipa 

- Disponibilitate de autoperfecționare 

- Corectitudine și seriozitate 

- Disponibilitate pentru identificarea și rezolvarea sarcinilor ce decurg din fișa postului sau care 

apar ulterior pe parcursul desfășurării sarcinilor de serviciu 

-Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții solicitate de activitatea de 

cercetare 

- Disponibilitate pentru participare la întruniri și conferințe științifice 

- Abilitatea de a identifica tematici de interes științific, corelând cunoștințele și experiența 

acumulate în domeniile specifice INCDMM Cantacuzino și de a selecta principalele direcții de 

cercetare; 

 

Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul microstructurii 

Proteomică și Biologie structurală 

Tematica  
1. Structura și funcțiile proteinelor.  

2. Metode și tehnici de explorare a proteinelor  

3. Enzime. Concepte de bază și cinetică  

4. Imunologia vaccinării 

Bibliografie 

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th edition. New York: W H Freeman; 

2002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21154/ 

2. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: 

Garland Science; 2002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/ 

3. Plotkin SA, Orenstein WA, editors. Vaccines. 3rd edition. Philadelphia: Saunders; 1999. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7297/ 

 

 

Biotehnologii şi Biologie sintetică 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:  
-Nivel de studii: superioare 

• Absolvenți cu examen de licență sau diploma în domeniile: biologie, sănătate (medicină, 

farmacie), biotehnologii, biochimie tehnologică, sănătate (medicină, farmacie), biochimie, medicină 

veterinară; 

• Absolvenți cu diploma de master în biologie, farmacie/ (bio)chimie / biologie celulară si 

moleculară / chimia medicamentelor / inginerie genetică / biotehnologie/ medicină/ medicina 

veterinară / microbiologie-imunologie;  diploma de master nu este necesară  pentru facultățile cu 

durata studiilor de licență de 5-6 ani;  

• specializări similare confirmate printr-o diplomă recunoscută internațional de licență, master 

sau doctorat.  

• vechimea în specialitatea studiilor absolvite: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate 

sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani,  sau de cel puțin 4 ani în alte activități; 

-Aptitudine generala de invățare 

-Pasiune pentru cercetare-dezvoltare, aptitudini practice și organizatorice pentru activități de  

laborator bio-medical 

- Spirit de initiativă, calm, rezistență la stres, capacitate de lucru in echipă 

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21154/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7297/
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Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul microstructurii 

Biotehnologii şi Biologie sintetică  -  tematica de biotehnologii celulare 

Tematica  

1. Structura primară,  secundară și tertiară a ADN și ARN 

2. Purificarea si evaluarea cantitativa a acizilor nucleici 

3. PCR si alte variante ale metodei. Real-time PCR 

4. Secventierea ADN 

5. Tehnologia ADN recombinant si analiza genetica 

6. Tehnici electroforetice 

7. Tehnici cromatografice 

8. Tehnici spectroscopice 

9. Tehnici bazate pe spectrometria de masă 

10. Culturile de celule animale/umane 

11. Tehnici imunochimice 

12. Organizarea si finanțarea sistemului de cercetare-dezvoltare din Romania; valorificarea si 

rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare 

13. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare din Romania 

Bibliografie 
1. Marieta Costache, Anca Dinischiotu, 2004. Biochimie generala vol. II – acizi nucleici. Edit. Ars Docendi, 

Bucuresti 

2. Stephen A. Bustin (editor), 2010. The PCR Revolution. Basic Technologies and Applications. Cambridge 

University Press, Cambridge 

3. Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten, 2010. Molecular Biotechnology: Principles 

and Applications of Recombinant DNA, 4
th

 edition, ASM Press, Washington, DC 

4. Keith Wilson and John Walker (edited by), 2010. Principles and Techniques of Biochemistry and 

Molecular Biology, 7
th
 edition. Cambridge University Press, Cambridge 

5. Grigore Mihăescu, Carmen Chifiriuc, 2016. Imunologie și imunopatologie, Edit. Medicală, București 

6. Ordonanţa Guvernului 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată). 

7. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare (actualizată). 

 

Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul microstructurii 

Biotehnologii şi Biologie sintetică - tematica de biotehnologii-proteine 

Tematica 
1. Organizarea structurala si clasificarea proteinelor 

2. Metode de analiză a proteinelor 

3. Tehnici electroforetice 

4. Tehnici cromatografice 

5. Tehnici spectroscopice 

6. Tehnici bazate pe spectrometria de masă 

7. Imunoglobulinele – structură, funcții, heterogenitate 

8. Tehnici imunochimice 

9. Patogenitatea bacteriană. Factori și mecanisme de patogenitate. 

10. Specii bacteriene implicate în dezvoltarea mecanismelor de rezistență la medicamente 

11. Virusuri de interes farmaceutic. Mecanisme care stau la baza strategiilor terapeutice 

antivirale. 

12. Organizarea si finanțarea sistemului de cercetare-dezvoltare din Romania; valorificarea si 

rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare 

13. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare din Romania 
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Bibliografie 
1. Anca Dinischiotu, Marieta Costache, 2004. Biochimie generală vol. I – proteine, glucide, lipide. Edit. 

Ars Docendi, București 

2. Gabriela Loredana Popa, 2008. Microbiologie farmaceutică, Edit. Renaissance, București. 

3. Keith Wilson and John Walker (edited by), 2010. Principles and Techniques of Biochemistry and 

Molecular Biology, 7
th
 edition. Cambridge University Press, Cambridge 

4. Mariana Carmen Chifiriuc, Grigore Mihăescu, Veronica Lazăr, 2011.  Microbiologie și virologie 

medicală. Edit. Universității din București 

5. Grigore Mihăescu, Carmen Chifiriuc, 2016. Imunologie și imunopatologie, Edit. Medicală, București 

6. Joanne Willey, Linda Sherwood, Christopher J. Woolverton, 2020. Prescott’s Microbiology, 

11
th

 edition. McGraw-Hill Education, New York 

7. Ordonanţa Guvernului 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată). 

8. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare (actualizată). 

 

 

Genomică şi Transcriptomică 

Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Platformei de Genomică și 

Transcriptomică presupune activități specifice de laborator (lucrul cu substanțe chimice, probe 

biologice, culturi bacteriene, acizi nucleici, dezvoltarea de protocoale experimentale, studii în 

domeniile de activitate ale institutului etc), asistență științifică și tehnică pentru laboratoarele din 

institut, activități de diseminare a rezultatelor cercetărilor (publicații, comunicări etc), cât și 

îndeplinirea unor sarcini referitoare la procesul de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor 

specifice din cadrul laboratorului și elaborarea documentelor necesare activităților suport. 

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului:  
11. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

12. Domeniul de licență și/sau studii universitare în domeniile biologie, biochimie, chimie, 

medicină; 

13. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat (minim editare documente, grafice, 

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare)  

14. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu-avansat (interviul va cuprinde o parte în limba 

engleză și anume comentarii asupra unui articol științific de specialitate în limba engleză) 

15. Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 

puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități. 

 

Bibliografia și Tematica pentru 2 posturi de Cercetător științific în cadrul microstructurii 

Genomică și transcriptomică 

Tematică probă scrisă – examen grilă 

1. Proprietăți generale ale bacteriilor. Morfologia și structurile obligatorii ale celulei 

bacteriene. 

2. Virusurile: structura și ciclul de multiplicare. 

3. Genomul la procariote și eucariote. 

4. Structura acizi nucleici. 

5. Replicarea și transcrierea ADN. 

6. Enzime utilizate în biologia moleculară: ADN polimeraze, ARN polimeraze, 

reverstranscriptaze, endonucleaze de restricție, DN-aze, RN-aze, ligaze. 

7. Principiul reacției în lanț a polimerazei (PCR).  

8. Principiul reacției de secvențiere utilizând metoda Sanger. 

Tematică probă orală 

Comisia de exminare pune la dispoziție un portofoliu de 10 articole științifice în limba engleză, iar 

candidații vor trage la sorți un articol și îl vor comenta. 
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Tematică proba practică (interviu) 

1. Extracție ADN/ARN (surse, principiu, etape, kituri comerciale).  

2. Electroforeza de rutină a acizilor nucleici în gel de agaroză.  

3. Reverstranscriere PCR, nested PCR, multiplex PCR.  

4. Real-Time PCR (calitativ și cantitativ). 

5. Etapele secvențierii ADN utilizând metoda Sanger.  

6. Secvențierea acizilor nucleici prin metode din a doua generație (platforme Illumina, Ion 

Torrent). 

7. Secvențierea acizilor nucleici prin metode din a treia generație (platforme Oxford Nanopore, 

Pacific Biosciences). 

Bibliografie 
1. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell 6th Edition. Garland Science, 2014. 

2. Buiuc D, Negut M. Tratat de microbiologie clinica. Ed. Medicala, 2009 

3. Chifiriuc MC, Mihaescu G, Lazar V. Microbiologie si virologie medicala. Ed. Universitatii 

Bucuresti, 2011 

4. Gavrila L. Genomica. Ed. Enciclopedica, 2003 

5. Israil AM. Biologie moleculară. Ed. Humanitas, 2000 

6. Vassu T, Csutak O, Stoica I, Musat F. Genetica microorganismelor si inginerie genetica 

microbiana. Ed. Petrion, 2001 

7. Heather JM, Chain B. The sequence of sequencers: The history of sequencing DNA. Genomics. 

2016;107(1):1-8. doi:10.1016/j.ygeno.2015.11.003. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727787/ 

8. Kumar KR, Cowley MJ, Davis RL. Next-Generation Sequencing and Emerging Technologies. 

Semin Thromb Hemost. 2019 Oct;45(7):661-673. doi: 10.1055/s-0039-1688446. Epub 2019 

May 16. PMID: 31096307. https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0039-1688446/ 

 

 

Dezvoltare Farmaceutică  
Descriere. Activități de cercetare-dezvoltare axate pe elaborarea, dezvoltarea și implementarea unor 

formulări bazate pe sisteme polimerice de livrare a substanțelor medicamentoase 

 

Tip contract: normă întreagă (7 ore/zi), durată nedeterminată în cadrul Microstructurii Dezvoltare 

farmaceutică, Serviciu de Dezvoltare Tehnologică, Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:  
16. Absolvent de studii superioare relevante pentru domeniul biomedical: 

▪ domeniul de licență și/sau studii universitare biologie specializare biochimie; 

▪ domeniul de licență și/sau studii universitare farmacie; 

▪ domeniul de licență și/sau studii universitare inginerie chimică, specializarea 

compuși macromoleculari; 

▪ domeniul de licență și/sau studii universitare științe inginerești aplicate, specializarea 

inginerie medicală, bioinginerie, biomateriale și dispozitive medicale; 

▪ specializări similare confirmate printr-o diplomă internațională recunoscută pe plan 

național.  

17. Minim 2 ani de activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior sau 

de cel puțin 4 ani în alte activități; 

18. Atenție la detalii, creativitate  

19. Aptitudini de muncă în echipă  

20. Competențe organizatorice, spirit de inițiativă  

21. Abilități de comunicare și de relaționare cu medii diverse 

22. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat (minim editare documente, grafice, 

prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare); 

23. 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); 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727787/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0039-1688446/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0039-1688446/
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24. Minim 3 publicații științifice reprezentative in extenso publicate în reviste ISI sau BDI în 

întreaga carieră,  din care cel puțin 1 publicație în calitate de autor principal (prim autor, ultim 

autor sau autor de corespondență) într-o revista ISI cu factor de impact (Web of Science - 

Journal Citation Reports) 

25. Cel puțin două recomandări privind activitatea anterioară 

26. Avantaje:  
 Absolvirea sau frecventarea unor studii de masterat sau doctorat în domeniile 

menționate  

 Participare la conferinte stiintifice internationale;  

 Experienta minim 6 luni in caracterizarea materialelor polimerice și/sau 

biofarmacologie, dovedită prin stagii de practică sau angajare. 

 

Bibliografia și Tematica pentru 1 post de Cercetător științific în cadrul microstructurii 

Dezvoltare farmaceutică 

Tematica  
27. Metodologii și tehnici de bio-chimie, chimie, inginerie chimică, inginerie biomedicală: 

principii si folosirea biomaterialelor in medicina, caracterizarea si biocompatibilitatea 

polimerilor; 

28. Metodologii și tehnici de caracterizare a formulărilor: metode ce caracterizare fizico-

chimice incluzand teste de gonflare pentru formulari bazate pe sisteme polimerice, 

stabilitate in vitro în condiții/fluide simulate, în condiții accelerate;  

29. Introducere în biofarmacologie  

Bibliografie  

- Gheorghe Hubca, Chimia aplicata a polimerilor – Materiale plastice, vol 1. Editura Semne, 

2012 

- Bogdan Marculescu, DS Vasilescu, Livia-Maria Butac, Fizica Compusilor Macromoleculari 

Vol II, Caracterizarea polimerilor, Editura Politehnica Press – 2006 

- C. Cincu, C. Zaharia, T. Zecheru, Tehnologii de prelucrare a polimerilor, Editura 

Politehnica press, ISBN: 973-8449-86-3, 2005. 

- BD Ratner AH, FJ Schoen and JE Lemons eds An introduction in materials in medicine, 2nd 

edition. Biomaterial science, Elsevier Academic Press  2004 

- Castner DG, Ratner BD. Biomedical surface science: Foundations to frontiers. Surface 

Science. 2002;500(1–3):28-60 

- Ratner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE. Biomaterials Science: An Introduction to 

Materials in Medicine: Academic Press; 1996 

- YK Sung, SW Kim, Recent advances in polymeric drug delivery systems, Biomaterials Research, 

2020, 24(1) 12 
- Amidon GL, Lennernäs H, Shah VP, Crison JR. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug 

classification: the correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability. Pharm 

Res. 1995;12(3):413-20. 
 

NOTE:  

- Toate activitățile se desfășoară la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

Medico-Militară „Cantacuzino”, Splaiul Independenței, nr. 103, Sectorul 5, București. 

Persoană de contact: CSII Sandra Forje, telefon:021 306 9330. 

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare științifică se află pe site la 

secțiunea consiliu științific. 

 

 

 

 

 

 

 

București 

8 octombrie 2021 


