


• 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.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor: 
Descriere.  Cercetarea  urmăreşte  ca  prin  testarea  in  vivo pe  model  murin,  să  depisteze dinamica
efectelor  produse  de  contaminanţii  din  apele  poluate  asupra  sănătăţii.  Se vor  urmări  modificările
imunologice, hematologice şi metabolice  utilizând următoarele categorii de investigaţii clinice şi de
laborator: teste biochimice; hematologic; imune (funcţionale şi fenotipice urmărind markeri de activare
celulari);  de  genotoxicitate  şi  de  anatomie  patologică  (coloraţii  clasice  hematoxilina-eozină  şi
imunohistochimice).

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: 

Pentru 1 post Asistent cercetare ştiinţifică:

• absolvent de studii superioare, minim nivel licență, domeniul de licență și/sau studii universitare
biologie specializarea biochimie, fizică, sănătate (medicină, farmacie);

• 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 științific de specialitate în limba engleză)

• absolvirea  sau  frecventarea  unor  studii  de  masterat sau  doctorat  în  domeniile  menționate
constituie un avantaj

Pentru 1 post Cercetător doctorand:

• absolvent al unei facultăți din domeniul de licență medicină veterinară
• doctorand sau cu înscriere în sesiunea din 2018 la doctorat în specialitatea morfopatologie
• 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 științific de specialitate în limba engleză)

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. 
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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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Anexa 1 

BIBLIOGRAFIE pentru 1 post de Asistent de cercetare științifică in cadrul proiectului PN-III-
P1-1.2-PCCDI-2017-0737, Dr. Crina Stăvaru

1. LEGE nr.  43 din 11 aprilie  2014 (actualizată)  privind protecţia  animalelor  utilizate în
scopuri ştiinţifice 

2. Metode  și tehnici de imunologie unorala și celulara  D.L. Radu et al, Ed. Universitara 
“Carol Davila”, Bucuresti 2006

3. Kuby, Immunology, Ed V, Wh Freeman & Comp, 2003

TEMATICA pentru 1 post de Asistent de cercetare științifică in cadrul proiectului  PN-III-P1-
1.2-PCCDI-2017-0737, Dr. Crina Stăvaru

1. Aspecte etice în lucrul cu animale de laborator
2. Celulele şi organele sistemului imun
3. Imunitate innascuta: caracteristici, rol şi funcţii
4. Reactii antigen-anticorp: caracteristici, mecanism, aplicaţii în diagnostic
5. Citokine
6. Tehnica imunoenzimatică ELISA: principiul metodei, tipuri, surse de eroare
7. Electroforeza- principiul metodei, clasificare metode, matrice suport, electroforeza SDS-

PAGE pentru proteine, imunoblotting (Western Blott)

BIBLIOGRAFIE  pentru 1 post  de Cercetător-doctorand in cadrul  proiectului  PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0737, Dr. Crina Stăvaru

1. LEGE nr.  43 din 11 aprilie  2014 (actualizată)  privind protecţia  animalelor  utilizate în
scopuri ştiinţifice 

2. Coman C., Savi G., Cotor G., Şoarecele, animal de laborator, Ed. Alt. Press Tour, 2008
3. Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits, ediția a 4-a. Wiley; Barthold S.W., Griffey

S.M, Percy D.H., 2016.
 Cap 1 Mouse - Genomic considerations for the pathologist; 
                       - Anatomic features.

4. Bancroft's  Theory and Practice of Histological Techniques, ediția a 8-a. Suvarna, K.S.,
Layton, C. and Bancroft, J.D. eds., Elsevier Health Sciences, 2018.
Cap 4 Fixation of tissues;
Cap 6 Tissue processing;
Cap 7 Microtomy for paraffin and frozen sections;
Cap 9 Theory of histological staining;
Cap 10 The haematoxylins and eosin;
Cap 19 Immunohistochemical and immunofluorescent techniques.

TEMATICA pentru 1 post de Cercetător-doctorand in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-
2017-0737, Dr. Crina Stăvaru

1. Autorizarea studiilor de cercetare ce utilizează animale în scopuri științifice
2. Biologia șoarecelui
3. Particularități anatomice microscopice și macroscopice ale șoarecelui de laborator 
4. Imunohistochimie - principii teoretice și metode
5. Histologie- principii și metode
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