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INCDTIM Cluj Napoca organizează concurs de selecţie pentru ocuparea a unui post cu norma 

intreaga de Asistent Cercetator în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul „Controlul 

proprietatilor electronice in heterostructuri bazate pe perovskiti feroelectrici: de la teorie la aplicatii”, 

competiţia  PCCF 2016, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0047. 

 

Descrierea postului: Candidatii selectionati vor participa la dezvoltarea de modele numerice si 

simulari de structura electronica pentru sisteme feroelectrice. 

 

Cerintele postului:  

Cunoştinţe de baza de mecanica cuantica si fizica solidului. 

Abilităţi aditionale: 

Programare (Python, Fortran, C sau C++) , familiaritate cu Linux, Latex, Origin, Mathematica. 

Software specializat: SIESTA, ABINIT sau CRYSTAL. 

Educatie: masterat in fizica teoretica si/sau fizica moleculara 

 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

- Cerere de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul insitutului www.itim-cj.ro) 

- Curriculum vitae în limba romana şi limba engleză (modelul EuroPass); 

- Scrisoare de intenţie cu specificarea clară a motivării înscrierii într-un program de cercetare ; 

- Lista lucrărilor publicate – daca exista;  

- Copii acte studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă însoţită de foaia matricolă, diplomă de 

master însoţită de foaia matricolă, diplomă de doctor daca exista); 

- Copii după: certificat de naştere, carte de identitate, acte de stare civilă. 

- Copie după cartea de muncă/ adeverinţă vechime/adeverinţă doctorand. 

 

Selecţia va consta în: analiza dosarului (proba eliminatorie) şi interviu. Pentru interviu, 

candidatul va sustine o prezentare de 10 minute a activitatii sale de cercetare. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de  

11 Decembrie 2020. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191. 

 

Candidatii sunt eligibili doar daca sunt inscrisi la cursurile unei scoli doctorale. 

 

Data si locul desfasurarii concursului: 14.12.2020, 1100 AM, sediul INCDTIM, cladirea A, sala 

A0.13.02. 
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