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Organiza ția: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei și Ştiin ţelor 
Biomedicale „Victor Babe ş”  

Laboratorul: Imunologie Codul postului: 

Nivelul postului: Denumirea postului:  

LABORANT / TEHNICIAN Conducere  Execu ție X 
    
    I. Elemente de identificare a postului 

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

Numele şi prenumele:   
CS I Dr. Monica NEAGU 
 
Șef laborator 
 
Semnătura: 
 
Data: 

Numele şi prenumele:  
Prof. Dr. Eugen Mihail HINESCU,  
 
Semnătura: 
 
Data: 

 
   II. Descrierea postului 

II.1. Pregătirea 
profesional ă impus ă 
ocupantului postului 

Pregătirea de baz ă: liceu 
Pregătirea de specialitate:  ----- 
Calificarea:   

II.2. Experien ţa necesar ă 
execut ării opera țiunilor 
postului 
 
 

Experien ţa în munc ă:  min 3 ani   

Experien ţa în specialitatea cerut ă de post:  2    ani  

Perioada necesar ă ini țierii în vederea execut ării opera ţiilor specifice 
postului: 3 luni 

II.3. Dificultatea 
opera țiunilor specifice 
postului 

Complexitatea opera țiunilor  specifice postului:  mediu 
Gradul de autonomie în ac țiune: mediu 
Efortul intelectual caracteristic efectu ării opera țiunilor specifice postului: 
mediu 
Necesitatea unor abilit ăți deosebite: sociabilitate, concentrare, disciplină, 
acuratețe operațională 
Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: sterilizare material biologic, 
manipulare deseuri biologice 

II.4. Responsabilitatea 
implicata de post 

 răspunde de eficienta si calitatea lucrărilor efectuate ȋn laborator 
 răspunde pentru desfăşurarea activităţii, în condiţii de deplină securitate şi 

pentru realizarea măsurilor specifice  de protecţie a muncii şi de prevenire 
a incendiilor; 

 răspunde la orice solicitare din partea salariaţilor privind problemele legate 
de activitatea profesională pe care o desfăşoară 

 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 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; 

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

cu legislația în vigoare; 
 la solicitarea şefilor ierarhici se poate implica în activități organizatorice 

menite bunei desfăşurări a evenimentelor profesional-sociale din institut 
(manifestări ştiinţifice, amenajări/reamenajări ale spaţiului de muncă ȋn 
care activează de muncă) 

Sfera de rela ții 

Relații în cadrul laboratorului: ierarhice cu șeful laboratorului, directori de 
proiecte de cercetare, cercetătorii din laboratorul respectiv 
Relații cu alte structuri din Institut:  cu personalul angajat din biobază şi din 
alte laboratoare ale institutului în limitele activităților corespunzătoare postului 
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   Descrierea activit ăților corespunz ătoare postului: 
• Pregătește soluții, medii de cultură sub supravegherea cercetătorului coordonator al activității 
• Pregătește materialele necesare pentru sterilizare instrumentar si materiale biologice 

în vederea efectuării experimentelor  
• Pregătește materialele necesare pentru sterilizare instrumentar si materiale biologice 

în vederea efectuării experimentelor pe animale 
• Efectuează tehnici de laborator conform cu pregătirea specifică 
• Respectă şi urmează întocmai normele de păstrare şi conservare a materialelor chimice 
• Asigură utilizarea şi păstrarea corespunzătoare a instrumentarului de laborator 
• Este pregătit pentru utilizarea aparaturii de laborator 
• Respectă normele de protecție a muncii, igienico-sanitare şi PCI 
• Informează șeful ierarhic asupra eventualelor schimbări în bunul mers al utilizarii 

aparatelor/echipamentelor din laborator, precum şi asupra deteriorării aparaturii  
• Respectă procedurile aferente sistemului de control intern managerial (SCIM) și ale sistemului de 

management integrat al calității și mediului (SMICM); 
• Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale şi de utilizare a echipamentelor din laborator, 

prin studiul individual sau prin alte forme de educație continuă. 

   Condi ții de munc ă 

Programul de lucru: Program de 8 ore zilnic 

Riscurile implicate: Conform CCM 

Sporuri: Conform CCM 
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