
 
     ANUNT 

 

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

Moleculara anunta scoaterea la concurs a doua posturi vacante de asistent de cercetare in cadrul 

proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341, nr. PCCDI 61/ 2018, cu titlul : “Platforma 

multi-disciplinara pentru imbunatatirea capacitatii institutionale regionale in 

dermatooncologie si dermatopatologie oncologica – Acronim PATHDERM”, responsabil 

proiect PCCDI Prof.dr. Marieta Costache,. (pozitiile 23 si 24 din lista de personal) 

 

 

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

concurs cu următoarele cerințe (criterii):   

 

1. Pozitia 23 : 

  

Denumire post vacant: asistent de cercetare (doctorand) 

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 61PCCDI/2018. 

Surse de finantare: 61PCCDI/2018,  

Perioada de finantare: 20.03.2018-31.10.2020 

 

Competențe specifice postului: 
- Doctorand in Scoala Doctorala in domeniul Biologie; 

- Absolvent biolog/biochimist; 

- Vechime in cercetare in domeniile biochimie si /sau biologie moleculara 0-2 ani; 

- Experienta in urmatoarele tehnici si competente de laborator: realizarea de culturi de celule 

bidimensionale, realizarea de culturi de celule normale si/sau tumorale, propagarea culturilor in 

sistem bidimensional, pasaj, crioconservare, numarare celule, analize cantitative si calitative 

pentru studiul celulelor, markeri moleculari, tehnici de microscopie. 

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

- Dexteritate în laborator;  

- Cunoaşterea limbii engleze – nivel foarte bun (scris, vorbit); 

- Cunoştinţe de operare pe calculator: MS-Office,baze de date, grafica, Adobe Acrobat, 

Adobe Photoshop;  

- Cunoștințe utilizare programe de specialitate: GraphPad prism, excel, powerpoint; 

- Capacitate de analiza date experimentale, prelucrare statistica; 

- 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. 

- Respecta etica si deontologia activitatii de cercetare; 

- Respecta dispozitiile date de conducerea institutiei; 

- Isi desfasoara activitatea in conformitate cu normele de protectie a muncii si paza contra 

incendiilor; 

- Participa ca executant la proiecte de cercetare si raspunde de calitatea/ eficienta lucrarilor 

de cercetare efectuate; 

- Respecta confidentialitatea rezultatelor, conform clauzelor contractuale, in conditiile legii. 

 

             Tematica: 

 

 Tumorigeneza cutanata- caracteristici carcinom bazocelular, spinocelular, 

melanom  

 Tesuturi epiteliale si conjunctive  

 Culturi de celule normale/tumorale  

 Acizi nucleici - structuri qi funclie;  

 Tehnica qPCR- principiu, etape, aplicatii  

 Tehnologii moleculare de analiza la nivel genic- Crispr/Cas9  

 Principii de bazd pentru metode de histologie, histochimie, imunohistochimie 

si microscopie 

 

Probe de concurs: 

1. Probă scrisă, 
2. Interviu:  prezentare powerpoint cu rezultatele obtinute in cercetare pana in prezent 

              

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. 

  

Bibliografie:  

1. Molecular Cell Biology, 6th Edition, Lodish, H., W.H. Freeman & Co., NY, 2008. 

2. Lehninger’s Principles of Biochemistry, 5th Edition, Nelson, L.D., Cox, M., W.H. Freeman 

& Co., NY, 2008. 

3. Short Protocols in Molecular Biology – A Compendium of Methods From Current 

Protocols in Molecular Biology,vol.1, 2, 5th Edition, Ausubel, M.F., Brent, R., Kingston, E.R., Moore, 

D.D., Seidman, J.G., Smith, J.A., Struhl, K., John Wiley & Sons, Inc., 2002. 



 
4. Tehnici de biologie moleculară - principii şi aplicaţii practice, Georgescu, S.E., Dudu, A., 

Costache, M., Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. 

5. Robert Ancuceanu, Corina Baican, Daniel Boda,..., Cristina Tanase et al., Coordonator 

D.Boda, Tratat de Dermato-oncologie Vol.2 si 3, Editura Universitara „Carol Davila” Bucuresti 2013, 

ISBN: 978-973-708-542-9. 

            6.   Robert Ancuceanu, Corina Baican, Daniel Boda,..., Cristiana Tinase et al., Coordonator D. 

Boda, Tratat de Dermato-oncologie Vol. l, Editura Universitari,.Carol Davila" BucureEti 2011, 

ISBN:978-973-708542-9 

7. Magnus L. Et al., CRISPR Methods and protocols, Springer Protocols, 2015. 

 

Comisia de concurs: 

       Prepedinte 

 Prof. Dr. Costache Marieta 

 Membri 

 Prof. Dr. Dinischiotu Anca 

 Dr. Monica Neagu, CS I 

 Secretar : Ec. Malina Chitescu 

 Membru supleant 

 Asist. Dr. Sorina Dinescu 

 

Comisia de contestatie: 

Președinte 

Lector dr. Dudu Andreea  

Membri 

Conf.dr. Georgescu Sergiu  

      CSII Constantin Carolina 

 Secretar :Serban Mirela 

 Membru supleant 

 Lector dr. Mihaela Diaconu 

 

 

2. Pozitia24: 
 

Denumire post vacant: asistent de cercetare (doctorand/profil biochimie si biologie molecular) 

Tipul functiei: de execulie 

Norma: 8h/zi 

 

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

proiectului, in conformitate cu clauzele contractului de finantare 61PCCDI/2018. 

Surse de finantare: 6l PCCDI/201 8 

Perioada de fi nantare: 20.03.20 I 8-3 I .10.2020 

 

Competente specifi ce postului: 

 

-  Doctorand in Scoala Doctorala in domeniul Biologie; 



 
 - Absolvent biochimist  

- Vechime in cercetare in domeniul biologie moleculara 5-10 ani 

 - Experienta in: citometrie in flux, parametri imuni, evaluare profil inflamator, realizarea de 

culturi de celule normale si/sau tumorale, propagarea culturilor, pasaj, crioconservare, numarare 

celule, tehnica PCR, analiza expresie genica prin Realtime PCR, electroforeza, gene si protein 

microarray. 

- Nivel ridicat de cunostinte teoretice si practice asimilate pe parcursul studiilor;  

- Dexteritate in laborator; 

 - Cunoasterea limbii engleze - nivel foarte bun (scris, vorbit);  

- Cunostinte de operare pe calculator: MS-Office, baze de date, grafica, Adobe Acrobat, Adobe 

Photoshop;  

- Cunostinte utilizare programe de specialitate: GraphPad Prism, excel, powerpoint; - - -- 

Capacitate de analiza date experimentale, prelucrare statistica  

- Capacitate de analizi si sinteza;  

- Receptivitate, grad inalt de initiativa si creativitate;  

- Spirit de echipa, asumarea responsabilitatilor;  

- Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;  

- Capacitate de realizare a mai multor sarcini concomitent;  

- Amabilitate, operativitate,discernamant,costiinciozitate.  

- respecta etica si deontologia activitatii de cercetare;  

- respecta dispozitiile date de conducerea institutiei; 

 - isi desfasoara activitatea in conformitate cu normele de protectie a muncii si paza contra 

incendiilor;  

- participa ca executant la proiecte de cercetare si raspunde de calitatea / eficienta lucrarilor de 

cercetare efectuate;  

- respecta confidentialitatea rezultatelor obtinute, conform clauzelor contractuale, in conditiile 

legii. 

 

Tematici:  

 

 Citometrie in flux- principii si aplicatii pentru identificare populatii imune 

circulante si izolate din tumori;  

  Principii si protocoale de lucru: izolare de acizi nucleici, tehnica qPCR.  

  Protein microarray- tehnologie de inalta performanta pentru identificarea 

biomarkerilor 

 Tumorigeneza cutanata- caracteristic carcinom bazocelular, spinocelular, melanom 

  lnflamatia acuta si cronica - caracteristici imune  

  Heterogeneitatea tumorala in melanomul cutanat- populatii celulare tumorale si 

infiltrat celule imune. 

 

 

Probe de concurs: 

 

Proba scrisa,  



 
Interviu: prezentare powerpoint cu rezultatele obtinute in cercetare. 

 

Fisa Postului: I )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. 

 

Bibliografie: 

 

1. Alberts B. et al., Molecular biology of the Cell, 2007 

2. Stryer L. et al., Biochemistry, 2012, ISBN-10: l-4292-2936-5  
3. Short Protocols in Molecular Biology - A Compendium of Methods From Current 

Protocols in Molecular Biology,vol.l,2,5th Edition, Ausubel, M.F., Brent, R., Kingston, 

E.R., Moore, D.D., Seidman, J.G., Smith, J.A., Struhl, K., John Wiley & Sons, Inc., 

2002.  
4. Tehnici de biologie moleculard - principii 9i aplicatii practice, Georgescu, S.E., Dudu, 

Costache, M., Editura Universitetii din Bucureqti, 2016 

5. Hawley T. et al., Flow citometry protocols,3rd ed., Springer Protocols, Humana 

Press,2010  
6. Cristiana Tanase, Monica Neagu, R. Albulescu, S. N. Constantinescu, Carolina 

Constantin, Emilia Manole, lonela D. Popescu, Elena Codrici, Simona Mihai, L. 

Albulescu, Coordonator Mihail E. Hinescu, Proteomica de la cercetare la clinica, 

Editura Viata Medicala Romaneasca, 2013, ISBN 978-973- r60-075-8. 

7. Cavaillon JM., Singer M., Inflammation, 4 Volume Set: From Molecular and Cellular 

Mechanisms to the Clinic. Wilev-VCH. 2018. ISBN-l 3: 978-3527338993. 

 

Comisia de concurs: 

 

Pregedinte 

Prof. Dr. Costache Marieta 

Membri 

Prof. Dr. Dinischiotu Anca 

Dr. Monica Neagu, CS I 

Secretar : Ec. Malina Chitescu 

Membru supleant 

Asist. Dr. Sorina Dinescu 

 

Comisia de contestatie: 

 

  Președinte 

Lector dr. Dudu Andreea  



 
Membri 

Conf.dr. Georgescu Sergiu  

        CSII Constantin Carolina 

Secretar :Serban Mirela 

 Membru supleant 

 Lector dr. Mihaela Diaconu 

 

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. Marieta Costache  - telefon: 0731700430, e-mail: 

marieta.costache@bio.unibuc.ro. 


