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Universitatea din Bucuresti,Facultatea de Biologie/Departamentul de Biochimie si Biologie 

Moleculara anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de asistent de cercetare in cadrul proiectului 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769, nr. PCCDI 64/2018, cu titlul : "Dezvoltarea de radiofarmaceutice si tehnici 

nucleare in oncologie pentru imagistica si tratament personalizat la nivel molecular " – Acronim: ONCORAD, 

responsabil proiect PCCDI Prof.dr. Anca Dinischiotu (pozitia 98 din lista de personal) 

Pentru ocuparea acestor posturi vacante de asistent de cercetare se impune organizarea unui concurs cu 

următoarele cerințe (criterii):   

Pozitia 98 

  

Denumire post vacant: asistent de cercetare (doctorand/profil biochimie și biologie moleculară) 

Tipul funcției: de execuție  

Norma: 8h/zi 

Durata angajarii: determinata (2019-2020) cu prelungire pe inca 2 ani dupa finalizarea proiectului, in 

conformitate cu clauzele contractului de finantare 64PCCDI/2018. 

 

Surse de finantare: 64PCCDI/2018, 

 

Perioada de finantare: 31.03.2018-30.09.2020 

 

Competențe specifice postului: 
- Doctorand sau Doctor în domeniul Biologie; 

- Preocupări de cercetare în domeniile biochimie și biologie moleculară; 

- Nivel ridicat de cunoștințe teoretice și practice asimilate pe parcursul studiilor; 

- Cunoaşterea limbii engleze – nivel foarte bun; 

- Cunoştinţe de operare pe calculator: MS-Office, Explorer, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop; 

- Cunoștințe utilizare programe de specialitate: MEGA6, BioEdit, DNASP, STRUCTURE; 

- Dexteritate în laborator;  

- Capacitate de concepţie la nivel complex; 

- Capacitate de analiză şi sinteză; 

- Receptivitate, grad înalt de iniţiativă şi creativitate; 

- Spirit de echipă, asumarea responsabilităților; 

- Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă; 

- Capacitate de realizare a mai multor sarcini concomitent; 

- Amabilitate, operativitate, discernământ, coştiinciozitate. 

Tematica: 

1. Aspecte generale ale toxicitatii induse de nanoparticule la nivel celular. 

2. Tehnici de determinare a toxicitatii induse de nanoparticule la nivel celular. 

3. Mecanisme de actiune toxica ale nanoparticulelor la nivelul organismelor 

4. Rolurile GSH în stresul oxidativ indus de xenobiotice si iradiere. 

5. Peroxidarea lipidica in contextul iradierii. 

6. Nanoplatforme utilizate in terapia cancerului. 



 
 

Probe de concurs: 

1. Probă scrisă, 
2. Interviu:  Verificarea cunostintelor generale, verificarea cunostintelor si abilitatilor de lucru 

conform cu experienta candidatului prezentata in CV si in Memoriu de activitate. 

              

Fisa Postului: 1)Participa la activitatea directa de cercetare fiind implicat/a in toate tehnicile de cercetare 

stiintifica finantate prin proiect;2) Organizeaza spatiul de lucru astfel incat acesta sa fie functional, cu respectarea 

etapelor de derulare a activitatilor de analiza (prelucrare probe, depozitarea acestora, analiza probelor, eliberarea 

documentelor privind rezultatele);3)Participarea la depozitarea materialelor consumabile si a reactivilor in 

corelatie cu desfasurarea activitatii de cercetare in conditii optime;4)Se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra 

tematicilor de cercetare la care participa;5)Redacteaza, elaboreaza rapoarte de cercetare, manuscrise, publicatii. 
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             Comisia de concurs: 

Președinte 

Prof. Dr. Anca Dinischiotu 

Membri 

Prof.dr. Marieta Costache 

Conf.dr.Sergiu Georgescu 

Secretar : Malina Chitescu 

Membru supleant 

Prof.dr.Dinu Diana  

        

Comisia de contestatie: 

Presedinte: 

Conf.dr. Stoian Gheorghe 

Membrii:    

Conf.dr. Cristina Staicu 

Lector dr. Andreea Dudu 

Secretar:    

Serban Mirela 

Membru supleant: 

Prof. Dr. Anisoara Cimpean 

 

Componenţa dosarului de concurs: 

1.Curriculum Vitae (de preferat model European – www.cveuropean.ro/cv-online.html)  

2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii;  

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;  

4. Copii după actele de stare civilă:  



 
 Certificat de naştere  

 Certificat de căsătorie (după caz)  

5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; adeverinta de la 

secretariatul institutiei/Scoala Doctorala care sa ateste statutul de doctorand;  
6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea 

în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 

 Notă : Copiile trebuie însoţite de documentele originale pentru a se certifica conformitatea 

Depunerea dosarului de concurs: 

 

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti. 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE: 

 în zilele de luni - joi, între orele: 08:30 – 14:00 

 vineri, între orele: 08:30 – 13:00 

 

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice 

dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului. 

Informații suplimentare se pot obține: 

 avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE - Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal; 

 site-ul www.unibuc.ro; 

 telefon: 021 307 73 55; 

 e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro. 

 

Data limita de depunere a dosarelor: 14.11.2018 

Persoana de contact: Prof.dr. Anca Dinischiotu- telefon: 0731700431, e-mail: ancadinischiotu@yahoo.com  
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