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Anunț de selecție 

 

I. Informații proiect 

Proiectul “Protocol polifactorial de diagnostic în neuropatia diabetică” (REMIND), nr. contract 

finanțare 627PED ⁄ 2022 are ca obiective specifice:  

- dezvoltarea unei noi metode diagnostice imagistice de evaluare in vivo a gradului de afectare a 

inervaţiei cutanate, pe baza microscopiei confocale de reflectanță; 

- stabilirea profilului clinico-paraclinic specific stadiilor neuropatiei diabetice periferice; 

- optimizarea protocolului integrat de diagnostic, stadializare şi monitorizare în neuropatia diabetică 

periferică. 

II. Obiectul anunțului de selecție 

INDNBM N.C. Paulescu, în calitate de partener de proiect, anunță concurs de selecție experți în cadrul 

unor funcții contractuale temporar vacante cu timp parțial, pe perioadă determinată, în vederea 

atingerii rezultatelor proiectului “Protocol polifactorial de diagnostic în neuropatia diabetică” 

(REMIND) nr. contract finanțare 627PED ⁄ 2022, conform cererii de finanțare, astfel: 

Poziții echipă de implementare 

Medic specialist/primar neurolog cu expertiză în studii de electrofiziologie. 

Activitatea:  

1. Stabilirea unui protocol detaliat pentru investigarea specifică a neuropatiei diabetice. 

2. Recrutarea și urmărirea subiecților incluși în studiu. Colectarea și stocarea datelor clinice, 

electrofiziologice, histopatologice, biologice, proteomice și genomice. 

3. Analiza și stocarea datelor.  

4. Elaborarea protocolului integrat de diagnostic, stadializare și monitorizare a neuropatiei diabetice.  

5. Diseminarea rezultatelor cercetării și protecția proprietății intelectuale.  

6. Analiza rezultatelor și stabilirea concluziilor. 

7. Elaborarea de lucrări științifice, prezentări și cererea de brevet. 

8. Participare la cursuri, ateliere și sesiuni de instruire în domeniul specific activității în cadrul 

proiectului. 
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Nr. de posturi: 1 

Durată: până în 20 iunie 2024. 

Timp de lucru: 3,5 h/zi. 

Educație solicitată: 

Facultatea de Medicină, Diplomă de medic specialist/primar în specialitea neurologie. 

Experiență specifică: 

- Experiență în domeniul electrofiziologiei.  

- Constituie avantaj: 

- Interesul anterior în cercetare în neurologie sau alte domenii inrudite. 

- Experiența în proiecte de cercetare.  

Selecția se realizează pe bază de CV și interviu. 

Probele de concurs, punctaj, criterii de evaluare: 

1. Dosarul de concurs, 80 puncte, evaluat după următoarele criterii: 

- activitatea științifică/profesională a candidatului, 

- experiența în domeniul postului, 

- colaborări științifice, în funcție de specificul domeniului candidatului, 

- implicarea candidatului în proiecte de cercetare-dezvoltare. 

2. Interviul, 20 p, în cadrul căruia se evaluează capacitatea candidatului de a realiza sarcinile și 

activitățile aferente postului după următoarele criterii:  

- cunoștiințe profesionale, 

- abilități și aptitudini impuse de funcție, 

- motivația candidatului. 

Punctajul final al concursului este media aritmetică a punctajelor obținute la probele concursului. 

Este declarat admis candidatul care obține cel mai mare punctaj final, cu un minim necesar de 10 

puncte la fiecare probă de concurs.  

La punctaje finale egale este admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la interviu. 

Limbi străine: Limba engleză (utilizator experimentat). 

Conform Procedurii operaționale privind recrutarea şi selecţia experţilor externi din cadrul echipelor 

de proiect PO-01, în procesul de selecţie a experţilor, în cadrul proiectelor cu finanţare externă 

nerambursabilă vor fi evaluaţi candidaţii care corespund cumulativ condiţiilor generale şi termenilor 

de referinţă.  

Selectia candidaţilor constă în parcurgerea a două etape, după caz:  

a) pentru posturile cu o durată mai mică de 6 luni, selecția se face în baza dosarelor depuse de 

candidați. Comisia de selecție analizează expertiza și experiența dovedită de candidați.  

b) pentru posturile cu o durata mai mare de 6 luni, selecția se realizează după cum urmează:  

b.1 - evaluarea dosarelor depuse de candidați;  
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b.2 - evaluarea candidaţilor prin interviu.  

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte. 

III. Calendar: 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- 26.09.2022, ora 14.00, termen limită depunere dosare pe adresa de email: secretariat@paulescu.ro 

 - 26.09.2022, analiză dosare; 

- 27.09.2022, afişare rezultate analiză dosare; 

 - 28.09.2022, ora 14.00, primire contestaţii la adresa de email secretariat@paulescu.ro 

- 28.09.2022, ora 16:00 afişare rezultate; 

 - 29.09.2022, interviu începând cu ora 10,00, online/sediul din str. Ion Movilă 5-7, – conform 

programării;  

- 29.09.2022, ora 16:00, afișare rezultate interviu și concurs. 

IV. Dosarul de înscriere:  

Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:  

- cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;  

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 

(semnată de candidat);  

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări,  

- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; alte acte doveditoare privind 

experienţa/expertiza, calificările specifice aferente poziţiei; 

 - Curriculum Vitae format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină 

obligatoriu date de contact valide - adresa de e-mail şi număr de telefon) – Anexa 2; 

 - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data primei probe a concursului);  

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate;  

- o declarație de disponibilitate - Anexa 3.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor 

fi respinse.  

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 

secretariat@paulescu.ro
secretariat@paulescu.ro
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concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, dupî caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare se pot obtine accesând pagina oficială www.paulescu.ro, sau la secretariat - sediul 

INDNBM N.C. Paulescu din str. Ion Movilă, nr. 5-7, sector 2, București, , telefon 0212106460. 

 

Secretariat          Data publicării 

Responsabil partener proiect       19.09.2022 

INDNBM N.C. Paulescu 

http://www.paulescu.ro/

