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ANUNȚ 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare  Cluj-

Napoca, organizează concurs de selecţie pentru ocuparea unui  post de Cercetător Științific 

gradul 2 (CS2) domeniu științe medicale, cu normă parțială (1 oră/zi), perioadă determinată, 

începând cu data de 1 noiembrie 2022, până la data de 14 mai 2024 în cadrul proiectului de 

cercetare cu  titlul "Ketoconazol: de la fundamente la formulări antifungice noi pe bază de 

dendrimeri PAMAM cu biodisponibilitate îmbunătățită" – Contract nr. TE 122/2022, cod 

proiect PN-III-P1-1.1-TE-2021-0244.  

 

Descrierea postului: Candidatul selectat va participa la activități de citotoxicitate in-vitro pe 

culturi de celule de fibroblast dermic uman, de cititoxicitate in-vivo și sensibilitate epicutanată 

in-vivo. 
 

Cerinţele postului: Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare, cu titlul de doctor 

în științe medicale, cu domeniul de cercetare în dermatovenerologie, genodermatozei și a bolilor 

autoimune buloase, toxicitatea și eficacitatea medicamentelor noi de sinteză; cunoștințe în 

tehnici de izolare și secvențiere ADN, amplificare PCR, ELISA, Western Blot. 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

 Cerere de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul institutului www.itim-

cj.ro/cariere); 

 Curriculum vitae în limba română şi limba engleză (modelul EuroPass); 

 Lista lucrărilor publicate; 

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

diploma de master însoţită de foaia matricolă, diploma de doctor); 

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

 Copie după cartea de muncă/ adeverinţă vechime. 
 

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu. 
 

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

de 20 octombrie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191. 

 

 

Director General, 

Dr. Ing. Romulus Valeriu Flaviu Turcu 
 

mailto:itim@itim-cj.ro
http://www.itim-cj.ro/

