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FIŞĂ DE POST 
 

I. Elemente de identificare a postului 
Organiza ţia : INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI STIINŢELOR BIOMEDICALE 
„V ICTOR BABEŞ” 
Titlul proiectului:  “ Transfer de cuno ştin ţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de in strumente 
moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semn ătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnos tic 
şi terapie ”, (REDBRAIN) 
Nivelul postului  Denumirea postului: 

Expert studii moleculare (cercet ător ȋn biologie molecular ă) Conducere   Execu ţie X 
 
 

Titularul postului:  Director proiect  Director General  
Numele şi prenumele:  
 
Semnătura: 
 
Data : 

Numele şi prenumele:  
DR. ANTONIO CUADRADO PASTOR  
Semnătura: 
 
Data : 

Numele şi prenumele:  
PROF. DR. MIHAIL EUGEN HINESCU 
Semnătura: 
 
Data : 

 
 

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

Pregătirea de baza:  
• studii superioare cu examen de licenţă ȋn domeniul biomedical 

Calificarea: doctor in stiinte, specializarea biologie/biochimie/medicină/medicină veterinaraă 
Nivelul de expertiz ă: conform HG 583/2015, art.26, tabel 2, poziţia 2 

II.2. Experien ţa 
necesar ă 
activit ăţilor postului 

Experi enta în specialitate ceruta de post:    
• minim 3 ani experienta in cercetare in domeniul stiintelor biomedicale; 
• experienţă în comunicarea de rezultate obţinute în procesul de cercetare, prin articole 
şi prezentări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; 

II.3. Activit ăţi şi 
responsabilit ăţi 
specifice postului: 

II.3.1. Atribu ţii generale:  
(1) asigură respectarea prevederilor contractuale ale proiectului,  
(2) asigură asistenţă specializată în derularea activităţilor specifice proiectului; 
(3) identifică resursele financiare, materiale şi umane necesare realizării obiectivelor, 

activitatilor si indicatorilor proiectului din aria de expertiză specifică. 
 

II.3.2. Atribu ţii specifice: 
(1) elaborează conţinutul materialelor din aria de expertiză specifică;  
(2) revizuiste procedurile tehnice dezvoltate in cadrul proiectului; 
(3) participă la colectarea, prelucrarea datelor şi interpretarea acestora prin metode specifice 

biologiei moleculare si bioinformaticii; 
(4) elaborează materiale tehnice si stiintifice specifice proiectului (rapoarte de activitate lunare 

personale şi raportul stiintific, conform expertizei personale); 
(5) participa la manifestari stiintifice in domeniul proiectului REDBRAIN si in domenii conexe; 
(6) semnalează in timp util echipei de proiect orice aspect (din aria de competenţă) care ar 

putea periclita buna realizare a obiectivelor proiectului (inclusiv a indicatorilor), cu 
respectarea condiţiilor din cererea de finanţare, a activităţilor în care este implicat sau a 
proiectului în general;  

(7) participă la întâlnirile echipei de implementare; 
(8) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului; 
(9) răspunde pentru desfăşurarea activităţii, în condiţii de deplină securitate şi pentru 

realizarea măsurilor specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor; 
(10) foloseşte echipamentele şi instalaţiile încredinţate la parametrii de funcţionare prevăzuţi în 

documentaţia tehnică şi numai în condiţii de deplină siguranţă; 
(11)  execută toate activităţile desemnate de directorul ȋn conformitate cu Cererea de finanţare; 
(12) asigură realizarea modelelor experimentale şi a tehnicilor specifice ariei de expertiză 

profesională 
(13) se implică ȋn toate activităţile proiectului care sunt eligibile pentru aria sa expertiză 

profesională ȋn ȋn conformitate cu cele asumate prin Cererea de finanţare; 
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II.4. Sfera de rela ţii: 

II.4.1. Pozi ţia în cadrul proiectului  
(1) subordonare faţă de directorul de proiect şi coordonatorul executiv; 
(2) colaborare cu ceilalţi membri ai echipei de implementare.  

 
II.4.2. Relaţia cu ceilal ţi factori implica ţi în proiect 
(1) rela ţia cu organiza ţia ȋn cadrul c ăreia se implementeaz ă proiectul : 

• informează conducerea organizaţiei cu privire la evoluţia proiectului, oportunităţile 
generate de implementarea proiectului şi/sau riscurile legate de derularea acestuia 
(pentru aria de expertiză specifică); 

• ȋntreprinde toate măsurile ȋn vederea armonizării activităţilor din cadrul proiectului cu 
cele ale organizaţiei. 

(2) rela ţia cu subcontractorii :  
• Nu este cazul 

(3) rela ţia cu Autoritatea Contractant ă: 
• Nu este cazul; 

(4) rela ţia cu organismele de control : 
• numai pentru aspecte din aria sa de expertiză profesională. 

III. Aspecte etice: 

(1) Supraveghează asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor proiectului ȋn 
conformitate cu normele deontologice; 

(2) Se asigură că implementarea proiectului nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei si nu are impact negativ asupra mediului; 

(3) Se preocupă de crearea unei bune imagini a instituţiei. 

IV. Raportare lunar ă 
Raportul de activitate va fi prezentat responsabilului resurse umane până la data de 10 a 
lunii urm ătoare  celei pentru care se face raportarea. Dacă data de 10 cade într-o zi 
nelucrătoare, termenul de prezentare este prima zi lucrătoare ulterioara datei de 10. 

 

 
 


