
 

 
  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 7 posturi vacante de 

cercetător științific gradul III (CS III)  

 

- 1 post de cercetător științific Laborator Imunologie 

- 1post de cercetător științific gradul III în Laborator Nano-Biotehnologii 

- 1post de cercetător științific gradul III în  Laborator Imagistică şi Citometrie 

- 1 post de cercetător științific gradul III  în Laborator Bioinformatică 

- 2 posturi de cercetător științific gradul III în Laborator Genomică şi 

Transcriptomică 

- 1 post de cercetător științific gradul III în Laborator Infecții Respiratorii Bacteriene 

 

Condiţii 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 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: 

a. certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

b. diploma bacalaureat – conform cu originalul   

c. diploma licență + foaie matricolă – conform cu originalul  ; 
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d. diplomă de master eliberata de o instanță recunoscută in Romania sau UE  

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

e. 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;  

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. Fișa specifică de autoevaluare a performanței științifice  și Fișa de autoevaluare pentru 

expertiza științifică în domeniul postului solicitat (modelele sunt disponibile pe site 

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

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

numărul de citări și indexul Hirsch;  

9. Listă cu 5 lucrări reprezentative – bază de discuție pentru proba orală; 

10. Copii în format letric ale tuturor lucrărilor; 

11. 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; 

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

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

14. 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. 

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor 

 

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.  

1. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

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

biotehnologii, 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 avansat 

5.   Activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 

puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru 

https://cantacuzino.mapn.ro/


3 

 

candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor. 

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

 
Laborator Nano-Biotehnologii 

Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul laboratorului 

Nanobiotehnologii se referă la studii teoretice și experimentale asupra mecanismelor 

implicate în crearea și stabilitatea nanostructurilor, precum și la studiul metodelor de 

producere și proprietaților nanomaterialelor. 

1. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

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

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 avansat 

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

cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru 

candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor. 

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

 

 
 

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. 

1. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

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

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 avansat; 

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

cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru 

candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor. 

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

 

 
Bioinformatică  

Descriere. Platforma de bioinformatică asigură suportul hardware/ software și 

metodologic pentru procesarea și stocarea datelor consumatoare de resurse 

provenite din diverse tehnici de înaltă performanță, utilizate pe celelalte platforme. 

Astfel, se ocupă de: 

- Instalarea, configurarea și întreținerea hardware/ software a serverelor, a 

terminalelor pentru utilizatori și a interfețelor de acces și colectare a datelor;  

- Implementarea, adaptarea și utilizarea algoritmilor și programelor pentru 

procesarea datelor biologice (imagistică, spectrometrie de masă, electroforeză 

bidimensională, secvențiere de nouă generație);  

- Dezvoltarea de algoritmi și tehnici adiționale pentru colectarea, modelarea și 

analiza datelor biologice. 

1. Absolvent de studii superioare în domenii relevante: 

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

matematică, informatică; 

2. Cunoștințe de operare pe calculator la nivel avansat  
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3. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat 

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

cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru 

candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor. 

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

 

Laborator 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. 

1. Absolvent de studii superioare în domeniul biomedical: 

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

chimie, medicină; 

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

grafice, Prezentări, utilizare software dedicat echipamentelor de cercetare)  

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

puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru 

candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor. 

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

 
Laborator Infecții Respiratorii Bacteriene 

   Descriere. Activitatea de cercetare – dezvoltare din cadrul Laboratorului infecții 

respiratorii bacteriene. 

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

superior  de cel puțin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul științific 

de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a 

cercetării științifice, o vechime de 10 sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de 

doctor. 

2. Licență și/sau studii universitare în domeniul biologiei;  

3. Titlul de doctor în domeniul Biologiei constituie un avantaj; 

4. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat; 

5. Experiență în studiul microorganismelor care provoacă infecții respiratorii  

bacteriene; 

6. Experiență în indentificarea fenotipică a unor bacterii care provoacă infecții 

respiratorii bacteriene (ex. Bordetella sp., Haemophilus sp.); 

7. Efectuarea unor studii realizate în scopul optimizării metodelor folosite în laborator 

pentru identificarea agenților etiologici ai infecțiilor respiratorii bacteriene și/sau în 

scopul caracterizării  unor specii bacteriene care provoacă infecții respiratorii (ex. 

Bordetella pertussis); 

8. Experiență în efectuarea tehnicilor de identificare serologică (reacția ELISA) și a 

tehnicilor moleculare (PCR) în domeniul infecțiilor respiratorii bacteriene; 

9. Responsabil pentru cel puțin un proiect de cercetare în domeniul infecțiilor 

respiratorii bacteriene; 

10. Experiență în participarea la controale externe de calitate organizate la nivel 

european în domeniul infecțiilor respiratorii bacteriene; 

11. Participarea la instruiri (stagii, cursuri) privind identificarea /caracterizarea unor  

specii bacteriene care provoacă infecții respiratorii cu importanță în sănătatea 

publică. 

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

Analiza dosarelor de concurs* 

 

06.12.2021 – 10.12.2021  

7. Proba orală prezentarea unei lucrări științifice,  interviu 

subiecte din domeniul specific al postului** 

10.12.2021 

8. Afişarea rezultatelor analizei dosarelor 13.12.2021 ora 15:30  

9. Depunerea eventualelor contestații  14.12.2021 ora 15:30  

10. Soluționarea contestațiilor  15.12.2021  

14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului *** 15.12.2021 orele 15:00  

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  

*Nota minimă pentru promovare:7. 

**Nota minimă pentru promovarea examenului oral:7 (proba orală, constă în prezentarea 

unei lucrări științifice la alegere, pe care candidatul o consideră semnificativă pentru 

activitatea sa, la care acesta este autor sau coautor sau prezentarea unui proiect de cercetare 

la care participă sau pe care îl conduce și întrebări ale Comisiei de examinare privind 

activitatea de cercetare a candidatului.) 

***Nota finală va reprezenta media aritmetică a celor două probe anterioare. 

 

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: 021 306 9283 

2. Concursul se va desfășura în conformitate cu Legea 319/2003, privind statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6129/2016. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de 

cercetare științifică se află pe site la secțiunea consiliu științific. 

 

 

 

 

 

 

 

București 

8 octombrie 2021 


