


• 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 se concentrează pe elaborarea și realizarea de modele experimentale de izolare,
purificare,  menținere în cultură  a celulelor  izolate din tumori  primare și  presupune folosirea unor
metode și tehnici de biologie celulară, biochimie, imagistică, imunologie, imunochimie.

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,  chimie,
fizică, sănătate (medicină, farmacie);

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

▪ domeniul de licență  și/sau studii universitare științe inginerești  aplicate specializarea
inginerie medicală, bioinginerie, biomateriale și dispozitive medicale;

▪ 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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Bibliografie pentru 3 posturi de Asistent de cercetare științifică in cadrul proiectului PN-III-P1-
1.2-PCCDI-2017-0214 _Dr Iuliana CARAS

1. 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,  Part I. Introduction to the Cells; Part III. Methods 
(Cap. 8, Cap. 9)

2. https://www.bdbiosciences.com/us/support/training/s/itf_launch
3. https://www.bu.edu/flow-cytometry/files/2010/10/BD-Flow-Cytom-Learning-Guide.pdf
4. https://www.vanderbilt.edu/viibre/CellCultureBasicsEU.pdf
5. https://www.microscopyu.com/
6. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/
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TEMATICA pentru 3 posturi de Asistent de cercetare științifică in cadrul proiectului PN-III-P1-
1.2-PCCDI-2017-0214 _Dr Iuliana CARAS

1. Cultivarea celulelor mamaliene: echipamente și condiții de lucru; contaminare microbiană.
2. Linii celulare - condiții de cultivare, menținere în  cultură, crioprezervare celule, evaluare 

morfologie.
3. Citometria în flux: principiu și aplicații.
4. Tehnici de microscopie optică: principii, aplicabilitate și limit ări
5. Proprietăți ale obiectivelor și relevanța lor în imagistică
6. Introducere  în  microscopia  de  fluorescență  (formarea  imaginii  și   componentele  unui

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

interval dinamic, raport semnal/zgomot, eficiența cuantică.


