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Elemente de identificare a postului 
Organiza ţia : INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR 
BIOMEDICALE „V ICTOR BABEŞ” 
Laboratorul:  Codul postului:  

Nivelul postului  Denumirea postului:  
CERCETĂTOR  ŞTIINŢIFIC, GRAD II Conducere   Execu ţie X 

 
Titularul postului:  Şeful direct:  Director General:  
Numele şi prenumele:  
 
Semnătura: 
 
Data: 

Numele şi prenumele:  
 
Semnătura: 
 
Data: 

Numele şi prenumele:  
 
Semnătura: 
 
Data: 

 
II. Descrierea postului 
II.1. Pregătirea 
profesional ă impus ă 
ocupantului postului 

Pregătirea de baz ă – studii superioare cu examen de licenţă 
Titlul ştiin ţific:  doctor în ştiinţe 
Pregătirea de specialitate – medic, biolog, (bio)chimist, (bio)fizician 

II.2. Experien ţa 
necesar ă execut ării 
activit ăţilor solicitate de 
post 

Experien ţa în munc ă:  8-12 ani 

Experien ţa în specialitatea cerut ă de post:    
- 8 ani în activitatea de cercetare 
- 12 ani pentru cei care provin din afara cercetării ştiinţifice de 

specialitate 
- experienţă în conducerea şi derularea de proiecte câştigate prin 

competiţii destinate finanţării cercetării (a participat la cel puţin trei 
asemenea proiecte de cercetare, dintre care pe cel puțin unul l-a 
condus); 

Perioada necesar ă ini ţierii în vederea îndeplinirii atribu ţiilor specifice 
postului:  0,5 ani 
 

II.3. Complexitatea 
operatiilor specifice 
postului 

Complexitatea activit ăţilor specifice postului: nivel inalt 
 

Gradul de autonomie în activitate: nivel inalt 
 

Efortul intelectual caracteristic efectu ării activit ăţilor specifice 
postului: nivel inalt 
 

Necesitatea unor abilit ăţi deosebite: experienţă în derularea proiectelor 
de cercetare, cunoaşterea limbii engleze, creativitate, adaptabilitate, spirit 
de iniţiativă, capacitate de comunicare cu membrii colectivului, capacitatea 
de a găsi soluţii la problemele ridicate de activitatea de cercetare, 
capacitatea de organizare şi conducere a unui colectiv de cercetare, 
capacitatea de a scrie proiecte de cercetare şi de a atrage finanţare; 
Tehnologii/metode specifice care trebuie cunoscute şi aplicate:  
Secventiere de generatie urmatoare (Next Generation Sequencing cu 
paneluri de gene, whole exome si whole genome); Secventiere clasica 
Sanger; DNA Microarray; Alte tehnici moleculare (tehnici bazate pe PCR, 
MLPA, analiza de fragmente prin electroforeza capilara, etc). 
Tehnici de citogenetica clasica si hibridizare fluorescenta in situ; Tehnici 
de culturi celulare (in suspensie si monostrat). 
Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor de secventiere clasica si de 
generatie urmatoare, hibridizare comparativa genomica bazata pe 
microarray. Analiza de cariotip si FISH.  
Experienta in aplicarea tehnologiilor de mai sus in patologii genetice 
umane, genetica constitutionala si oncologica (hemato-oncologica). 
Expertiza in tehnologiile genomice si interpretarea datelor dobandita in 
laboratoare din tara, consolidata prin stagii cu durata de minim 1 an in 
laboratoare din strainatate, in domeniul geneticii si genomicii umane. 
Alte abilit ăţi: cunoaşterea şi utilizarea sistemelor de operare PC: operare 
Windows, MS Office (Excel, Word for Windows, Power Point) programe de 
prelucrare imagini (Adobe Photoshop/Corel Draw), tehnoredactare, 
programe de statistică, baze de date, grafică, navigare pe Internet, 
utilizarea platformelor online de trimitere a manuscriselor spre evaluare şi 
publicare 
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II.4. Responsabilitatea 
implicat ă de post: 

 respectă drepturile de proprietate intelectuală şi confidenţialitate 
convenite cu colaboratorii şi finanţatorii cercetării, în condiţiile legii; 

 redactează şi depune în competiţiile interne şi/ sau internaţionale 
proiecte de cercetare, în toate situaţiile în care este eligibil ca director 
de proiect şi nevoile laboratorului o impun; 

 răspunde de calitatea lucrărilor efectuate în cadrul proiectelor de 
cercetare la care participă; 

 realizează instruirea începătorilor pentru însuşirea tehnicilor şi 
metodelor utilizate în activitatea de cercetare; 

 răspunde de coordonarea de echipe în cadrul proiectelor de cercetare; 
 nu lasă fără supraveghere, în timpul programului de lucru, 

echipamentele sau instalaţiile în funcţiune şi se asigură că cele lăsate 
în operare peste noapte şi zilele libere, atunci când este cazul, sunt 
corespunzător protejate; 

 răspunde pentru desfăşurarea activităţii, în condiţii de deplină 
securitate şi pentru realizarea măsurilor specifice  de protecţie a 
muncii şi de prevenire a incendiilor; 

 participă ca membru în echipa de cercetare a minim patru proiecte, 
dacă nu conduce proiecte ca director/responsabil; 

 îşi însuşeşte şi respectă procesul tehnologic şi de muncă caracteristic 
locului în care îşi desfăşoară activitatea; 

 instruieşte pe alţii în folosirea echipamentelor şi deprinderea 
metodelor şi tehnicilor pentru activitatea de cercetare; 

 foloseşte echipamentele şi instalaţiile încredinţate la parametrii de 
funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi numai în condiţii de 
deplină siguranţă; 

 execută toate activităţile desemnate de şeful de laborator sau de 
directorul proiectului în care activează. 

 respectă etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare; 

II.5. Alte responsabilit ăţi 

 răspunde de respectarea dispoziţiilor date de conducerea instituţiei; 
 respectă prevederile din Regulamentul de ordine interioară, Contractul 

colectiv de muncă, Contractul individual de muncă, procedurile 
aferente sistemului de control intern managerial (SCIM) și exigențele 
stipulate în acestea, ca şi orice alte documente emise de şefii ierarhici 
(decizii, note de serviciu, etc.); 

 respectă reglementările procedurale referitoare la sistemul de 
management integrat al calității şi mediului (SMICM); 

 respectă dispozițiile legale privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
 respectă normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
 se implică în activităţi organizatorice menite bunei desfăşurări a 

evenimentelor profesional-sociale din institut (manifestări ştiinţifice, 
amenajări/reamenajări ale laboratoarelor şi spaţiilor de muncă), ori de 
câte ori este solicitat de şefii ierarhici. 

II.6. Sfera de rela ţii: 

Relatii in cadrul organizatiei :  
 Ierarhice :  

♦ subordonare faţă de conducerea laboratorului/ institutului 
♦ subordonare faţă de directorii proiectelor în care activează 

 

 De colaborare şi întrajutorare: cu ceilalţi membri ai echipei de 
cercetare şi, când este cazul, cu acordul şefilor, cu alte persoane cu 
poziţii de cercetare din institut 

Relaţii cu clien ţii: contractuale 
Relaţii cu alte organiza ţii :  
 cu reprezentantii unit ăţilor colaboratoare : poate reprezenta 

institutul pentru rezolvarea problemelor de cercetare contractuale  
 cu unit ăţi coordonatoare ale activit ăţii de cercetare-dezvoltare/ 

prest ări servicii medicale/ înv ăţământ : numai cu delegare scrisă din 
partea conducerii institutului 

 
III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postu lui: 
III.1. Aspecte generale 
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 proiectează şi execută independent lucrări de cercetare ştiinţifică; 
 coordonează echipe de cercetare în proiectele pe care le conduce ca director/ responsabil sau în 

alte proiecte, la solicitarea şefilor ierarhici; 
 instruieşte pe cei cu grad ştiinţific inferior asupra deprinderilor necesare activităţii de cercetare şi 

utilizării echipamentelor şi tehnicilor de investigare; 
 îşi dezvoltă continuu cunoştiinţele ştiinţifice şi metodologice prin folosirea eficientă a surselor de 

informare şi documentare, prin participarea activă la întâlnirile de raportare a progreselor în temele 
de cercetare şi celor de tip journal club, precum şi prin participarea la cursuri sau oricare alte forme 
de perfecţionare cu relevanţă pentru dezvoltarea profesională proprie; 

 execută lucrări de cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe proiecte de cercetare cuprinse în 
PNCDI, în programul propriu al institutului, sau în proiecte directe cu terţi; 

 utilizează patrimoniul tehnico-ştiinţific şi alte resurse exclusiv pentru activităţi profesionale, în 
interesul institutului; 

 execută orice sarcină suplimentară repartizată de conducerea institutului ȋn acord cu competenţa 
profesională şi asigură realizarea la timp şi în condiţii optime a acestor sarcini, în scopul bunului 
mers al activităţii la nivelul laboratorului/ instituţiei; 

 se supune analizelor de evaluare a activităţilor de cercetare-dezvoltare efectuate, precum şi a 
rezultatelor obţinute; 

 

III.2. Activitate profesional ă / Atribu ţii 
 realizează experimente şi prelucrează rezultatele obţinute; 
 asigură realizarea modelelor experimentale şi a tehnicilor specifice domeniului de activitate; 
 poate face parte din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, fără ca prin activitatea 

desfaşurată în aceste organisme să intre în conflict de interese cu institutul; 
 poate participa ca expert, referent, membru, consultant în comisii de avizare şi / sau evaluare la 

solicitarea altor instituţii /agenţi economici, fără a intra în conflict de interese cu institutul; 
 participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale cu comunicări din rezultatele 

activităţii de cercetare proprie; 
 participă la redactarea şi publicarea anuală, în reviste indexate, a minim trei lucrări ştiinţifice în 

calitate de autor principal (la cel puţin una) sau coautor; 
 participă la redactarea părţilor ce îi revin din rapoartele de fază şi coordonează redactarea 

rapoartelor de fază la contractele în care este implicat; 
 participă la elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare a institutului 
 participă, în calitate de director de proiect – responsabil parteneriat, la competiţii interne/ 

internaţionale, pentru finanţarea activităţii ştiinţifice din fonduri bugetare sau private, în condiţiile 
legii; 

 asigură o fundamentare ştiinţifică riguroasă a soluţiilor propuse, o expunere argumentată şi o 
prezentare analitică a acestora, pentru atingerea unui nivel ştiinţific corespunzător; 

 asigură implementarea tehnicilor specifice domeniului de activitate şi realizează elaborarea de 
modele experimentale; 

 semnează documentaţia cu caracter ştiinţific şi tehnic pe care o elaborează; 
 coordonează, sub raport organizatoric, activitatea personalului din subordine; 
 cordonează, sub raport calitativ, activitatea ştiinţifică şi modul de prezentare a rezultatelor cercetării 

pentru personalul din subordine; 
III.3. Formare profesional ă / perfec ţionare 
 participă, cu acordul scris al şefului ierarhic şi al conducerii institutului, la cursuri de formare 

profesională în specialitate sau domenii conexe şi întocmeşte, la finalizarea acestora, un Raport de 
participare către conducerea laboratorului / institutului; 

 poate solicita prin efort propriu, în condiţiile legii, obţinerea unor burse de studiu postuniversitare 
(doctorale / posatdoctorale) pe plan intern / internaţional, supune aprobării Consiliului Stiinţific şi 
conducerii institutului deplasarea şi prezintă la întoarcere un Raport de participare 

 participă la formarea tinerilor (studenţi, absolvenţi) prin transmiterea cunoştintelor şi experienţei 
proprii de cercetare-dezvoltare; 

 cu acordul conducerii instituţiei poate organiza cursuri de perfecţionare şi/sau ateliere de lucru, 
pentru creşterea gradului de pregătire profesională a personalului cu grad ştiinţific inferior. 

III.4. Aspecte etice 
 se comportă conform unei conduite morale integre în activitatea de cercetare şi în relaţiile cu 

colegii, militând pentru nediscriminare sub toate aspectele; 
 respectă principiile eticii şi deontologiei şi răspunde direct în cazul realizării unor cercetări ce aduc 

atingere acestor principii; 
 respectă prevederile Codului de etică al institutului; 
 poate refuza motivat, din considerente etice, să participe la cercetări ştiinţifice cu impact negativ 
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asupra fiinţei umane şi mediului. 
 

IV. Performan ţe de realizat prin activit ăţile corespunzatoare postului: 
IV.1. Diseminarea rezultatelor 
 iniţiază (se implică în) redactarea şi publicarea, în reviste indexate, a cel puţin trei articole ştiinţifice 

pe an, unul ca autor principal; 
 se implică în comunicarea rezultatelor ştiinţifice produse prin activitatea proprie la cel puţin 3 

manifestări ştiinţifice pe an (minim o comunicare orală); 
 prin participarea la publicarea de articole ştiinţifice, acumulează, în 2 ani, un factor de impact 

cumulat de minim 2,5; 
 la fiecare 2 ani, acumulează cel puţin 8 citări noi ale articolelor publicate. 

 

Condi ţii de munc ă 
 
 

Programul de lucru Conform contractului colectiv de muncă aplicabil și a contractului individual 
de muncă. 

Riscurile implicate  Biologic, chimic 
Sporuri  Conform contractului colectiv de muncă aplicabil și a contractului individual 

de muncă. 
 


