
 

 
  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 4 posturi vacante de 

cercetător științific gradul II (CS II)  
 

 

 

- 2 posturi de cercetător științific gradul II în Laborator Entomologie Medicală 

- 2 posturi de cercetător științific gradul II în Laborator Epidemiologie Moleculară 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor  

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. 

 

Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs  
1. Opis documente; 

2. Cerere tip de înscriere, disponibilă 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: 

4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – conform cu originalul; 

5. Diploma bacalaureat – conform cu originalul 

6. Diploma licență + foaie matricolă – conform cu originalul; 
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7. Diplomă de master eliberata de o instanță recunoscută in Romania sau UE  și/sau orice 

alte diplome ce atestă calitatea științifică  – conform cu originalul; 

8. Diplomă de doctor eliberata de o instanță recunoscută în Romania sau UE  și/sau orice 

alte diplome ce atestă calitatea științifică  – conform cu originalul (dacă este cazul); 

9. Cartea de muncă și/sau extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte 

documente care atestă vechimea; 

10. 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;  

11. Cazier judiciar;  

12. Curriculum vitae (model europass), 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; 

13. 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, ca și tot ce poate fi relevant pentru activitatea științifică a 

candidatului si sustine indeplinirea cerintelor specifice postului scos la concurs;  

14. Fișa specifică de autoevaluare a performanței științifice (se descarcă de pe pagina de 

internet https://cantacuzino.mapn.ro/); 

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

de citări și indexul Hirsch; 

16. Copii în format letric ale tuturor lucrărilor;  

17. Orice înscris pe care candidatul îl consideră relevant pentru aprecierea activității sale; 

18. Declarație pe proprie răspundere că documentația depusă la dosar corespunde realității. 

19. Declarație acord prelucrare date cu caracter personal. 

Actele de studii și înregistrările vechimii în muncă emise în străinătate – se prezintă în 

forma tradusă și legalizată 

 

Calendarul de desfășurare a concursului 

Nr. 

crt. 

Etapizarea activităţilor Data/ ora 

1.  

 

Depunerea dosarelor de concurs  Până în data de 

22.11.2021 ora 

15:30      

2.  

 
Selecția dosarelor de concurs  25.11.2021 

3.  

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs  25.11.2021 

 până la ora 15:30  

 

4.  

 

Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs  

26.11.2021 între 

orele 07:30-15:30  
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Concursul va consta în:  

- Analiza dosarelor candidaților (evaluarea și notarea candidaților, întocmirea Fișei individuale 

de evaluare și a Referatului de apreciere pe baza punctajului stabilit în fișa individuală de către 

membrii comisiei; întocmirea de către presedintele comisei a procesului-verbal, în baza Fişelor 

individuale de evaluare și a Referatelor de apreciere). 

- Trimiterea dosarelor de concurs cu adresă oficială Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de către Oficiul Management Resurse 

Umane va avea loc până la data de 31.12.2021. 

 

 
 

Condiţiile specifice 

  
Laborator Entomologie Medicală 

Cercetător științific II   

 
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului Entomologie Medicală 

presupune activități specifice de teren (elucidarea unor aspecte faunistico-ecologice și de 

răspândire a speciilor de culicide potențiale vectori în diferite tipuri de habitate, colectarea de 

material biologic, etc.) și de laborator (lucrul cu substanțe chimice, probe colectate din teren, 

analiza morfologică a speciilor cu ajutorul cheilor taxonomice, metode de biologie moleculară 

pentru identificarea speciilor de culicide și a agenților patogeni transmiși, metode și tehnici de 

reprezentare cartografică, monitoring şi analiză GIS pentru aprecierea riscului epidemiologic, 

dezvoltarea de protocoale experimentale, studii în domeniile de activitate ale institutului etc), 

activități de diseminare a rezultatelor cercetărilor (publicații, comunicări etc), atragerea de 

fonduri pentru cercetare științifică, management de proiect, 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: 

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

de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afară 

învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul 

postului; 

2. Să îndeplinească standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

gradului profesional CS II din ordinul 6129 din 20 decembrie 2016 stabilite conform 

comisiei de specialitate Biologie și biochimie (Anexa nr. 19); 

3. Titlu de doctor în domeniul Biologie; 

5.  

 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor  

29.11.2021 ora 

15:30  

 

6.  
Analiza dosarelor de concurs 

02.12.2021 – 

21.12.2021  

7.  

 

Întocmirea Fișelor individuale de evaluare și a Referatelor de 

apreciere ale membrilor comisiei 

02.12.2021 – 

15.12.2021 

8. Prezentarea Raportului general al concursului Consiliului Stiintific 

și aprobarea acestuia de către Consiliul Stiintific 

16.12.2021-

21.12.2021 

9. Trimiterea dosarelor de concurs cu adresă oficială Consiliului 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) de către Departamentul Resurse 

Umane 

 

până  la 

31.12.2021  
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4. Experiență de cel puțin 10 ani în studii de supraveghere eco-faunistică a speciilor de 

culicide din România (autohtone și invazive), bazate pe metode specifice 

entomologiei medicale;  

5. Experiență de cel puțin 10 ani în supravegherea agenților patogeni implicați în infecții 

umane cu importanță pentru sănătatea publică, transmiși prin intermediul vectorilor, 

supraveghere bazată pe metode specifice de biologie moleculară; 

6. Instruire postuniversitară (cursuri, ateliere, stagii) în domeniul entomologiei 

medicale;  

7. Participare la studii de entomologie medicală în contextul supravegherii speciilor 

vectoare și a bolilor transmise de acestea (proiecte de cercetare, publicații în reviste 

de specialitate); 

8. Experiență în coordonarea proiectelor de cercetare în domeniul entomologiei 

medicale;  

9. Experiență în tehnici de biologie moleculară utilizate pentru identificarea și 

caracterizarea agenților infecțioși (PCR, Real Time-PCR, electroforeză); 

10. Experiență în aprecierea gradului de risc epidemiologic pentru bolile transmise prin 

vectori prin metode și tehnici de analiză a sursei de hrănire a speciilor de culicide 

vectoare. 

 
Cercetător științific II  

 
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului Entomologie 

Medicală presupune activități specifice de teren (elucidarea unor aspecte faunistico-

ecologice și de răspândire a speciilor de culicide potențiale vectori în diferite tipuri de 

habitate, colectarea de material biologic, etc.) și de laborator (lucrul cu substanțe chimice, 

probe colectate din teren, analiza morfologică a speciilor cu ajutorul cheilor taxonomice, 

metode de biologie moleculară pentru identificarea speciilor de culicide și a agenților 

patogeni transmiși, metode și tehnici de reprezentare cartografică, monitoring şi analiză 

GIS pentru aprecierea riscului epidemiologic, dezvoltarea de protocoale experimentale, 

studii în domeniile de activitate ale institutului etc), activități de diseminare a rezultatelor 

cercetărilor (publicații, comunicări etc), atragerea de fonduri pentru cercetare științifică, 

management de proiect, cât și îndeplinirea unor sarcini referitoare la procesul de 

elaborare a procedurilor și instrucțiunilor specifice din cadrul laboratorului și elaborarea 

documentelor necesare activităților suport. 

1. Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul 

superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care 

provin din afară învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 

12 ani în profilul postului; 

2. Să îndeplinească standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

gradului profesional CS II din ordinul 6129 din 20 decembrie 2016 stabilite 

conform comisiei de specialitate Medicină (Anexa nr. 20); 

3. Titlu de doctor în domeniul Biologie; 

4. Experiență de cel puțin 10 ani în studii de supraveghere eco-faunistică a speciilor 

de culicide din România (autohtone și invazive), bazate pe metode specifice 

entomologiei medicale;  

5. Experiență de cel puțin 10 ani în supravegherea agenților patogeni implicați în 

infecții umane cu importanță pentru sănătatea publică, transmiși prin intermediul 

vectorilor, prin screening bazat pe metode cromatografice; 

6. Instruire postuniversitară (cursuri, ateliere, stagii) în domeniul entomologiei 

medicale;  

7. Participare la studii de entomologie medicală în contextul supravegherii speciilor 

vectoare și a bolilor transmise de acestea (proiecte de cercetare, publicații în 

reviste de specialitate); 
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8. Experiență în coordonarea proiectelor de cercetare în domeniul entomologiei 

medicale;  

9. Experiență în aprecierea gradului de risc epidemiologic pentru bolile transmise 

prin vectori, prin metode și tehnici de reprezentare cartografică, monitoring şi 

analiză GIS (Sisteme Informaționale Geografice). 

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

 

Laborator Epidemiologie Moleculară 

Cercetător științific II  (Bacteriologie)  
Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului Epidemiologie 

Moleculară pentru Boli Transmisibile 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), activități de diseminare a 

rezultatelor cercetărilor (publicații, comunicări etc), atragerea de fonduri pentru cercetare 

științifică, management de proiect, cât și îndeplinirea unor sarcini referitoare la procesul de 

elaborare a procedurilor și instrucțiunilor specifice din cadrul laboratorului și elaborarea 

documentelor necesare activităților suport. 

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

puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afară 

învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul 

postului; 

2. Să îndeplinească standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea gradului 

profesional CS II din ordinul 6129 din 20 decembrie 2016 stabilite conform 

comisiei de specialitate Medicină (Anexa nr. 20); 

3. Titlu de doctor în domeniul Biologie 

4. Experiență de cel puțin 10 ani în studii de microbiologie și epidemiologia bolilor infecțioase, 

bazate pe metode de biologie moleculară; 

5. Experiență de cel puțin 10 ani în aplicații moleculare pentru identificarea și supravegherea  

6. Instruire postuniversitară (cursuri, ateliere, stagii) în domeniul microbiologiei și    

epidemiologiei moleculare a bolilor transmisibile; 

7. Cursuri în domeniul analizei bioinformatice pentru aplicații de secvențiere de nouă 

generatie; 

8. Participare la studii de epidemiologie moleculară adresate virulenței, rezistenței la 

antimicrobiene și clonalității unor specii bacteriene de interes pentru sănătatea publică 

(proiecte de cercetare, publicații în reviste de specialitate); 

9. Experiență în coordonarea proiectelor de cercetare în domeniul microbiologiei medicale;  

10. Experiență în tehnici de biologie moleculară utilizate pentru identificarea și caracterizarea 

agenților infecțioși (PCR, Real Time-PCR, electroforeză în câmp pulsator, secvențiere 

Sanger, secvențiere pe platforma Ion Torrent și Illumina); 

11. Experiență în analiza de secvențe acizi nucleici (Sanger și secvențiere de nouă generație): 

comparare de secvențe, BLAST, cartare, asamblare, adnotare, interogare baze de date, 

identificare specie, caracterizare virulom, caracterizare rezistom, caracterizare ADN 

extracromozomal, tipizare moleculară, filogenie moleculară.  

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

 

Cercetător științific II  (Virologie)  

Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului Epidemiologie 

Moleculară pentru Boli Transmisibile 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), activități de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor (publicații, comunicări etc), atragerea de fonduri pentru 

cercetare științifică, management de proiect, cât și îndeplinirea unor sarcini referitoare la 

procesul de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor specifice din cadrul laboratorului și 

elaborarea documentelor necesare activităților suport. 
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1. Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de 

cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afară 

învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul 

postului; 

2. Să îndeplinească standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea gradului 

profesional CS II din ordinul 6129 din 20 decembrie 2016 stabilite conform comisiei de 

specialitate Medicină (Anexa nr. 20); 

3. Titlu de doctor în domeniul Biologie 

4. Experiență de cel puțin 10 ani în studii studii de virologie, microbiologie și 

epidemiologia bolilor infecțioase, bazate pe metode de biologie moleculară; 

5. Experiență de cel puțin 10 ani în aplicații moleculare pentru identificarea și 

supravegherea patogenilor virali și bacterieni implicați în infecții umane cu importanță 

pentru sănătatea publică (identificare, genotipare și caracterizare virusuri implicate în 

infecțiile transmise prin vectori, genotipare și caracterizare virusuri implicate în infecțiile 

cu transmitere sexuală și parenterală, identificare, genotipare și caracterizare virusuri și 

bacterii implicate în boli transmise prin alimente și apă, caracterizare mecanisme de 

patogenitate și rezistență la antivirale); 

6. Instruire postuniversitară (cursuri, ateliere, stagii) în domeniul microbiologiei și 

epidemiologiei moleculare a bolilor transmisibile; 

7. Cursuri în domeniul analizei bioinformatice pentru aplicații de secvențiere de nouă  

generatie; 

8. Participare la studii de epidemiologie moleculară adresate circulației, evoluției, 

virulenței, rezistenței la tratament și clonalității unor virusuri și specii bacteriene de 

interes pentru sănătatea publică (proiecte de cercetare, publicații în reviste de 

specialitate); 

9. Experiență în tehnici de biologie moleculară utilizate pentru identificarea și 

caracterizarea agenților infecțioși (PCR, Real Time-PCR, secvențiere Sanger, secvențiere 

pe platformele Ion Torrent și Illumina); 

10. Experiență în analiza de secvențe acizi nucleici (Sanger și secvențiere de nouă generație): 

comparare de secvențe, BLAST, cartare, asamblare, adnotare, interogare baze de date, 

identificare specie, tipizare moleculară, filogenie moleculară. 

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

 

NOTE: 

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

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

Persoană de contact:drd. Paulina Podgoreanu, telefon: 0213069283. 

2. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare științifică se află pe site 

la secțiunea consiliu științific. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
București  

8 octombrie 2021 


