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Grad Ştiinţific Cercetător Ştiinţific gradul III
Experienţa profesională
Ian 2004 - prezent Cercetător Ştiinţific gradul III la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM), Cluj-Napoca.
Domenii de expertiză: (a) tehnici fototermice şi aplicatii; (b) Spectroscopie
de Rezonanţă Magnetică Nucleara pe solide (SS-NMR) pentru studiul
stucturii şi dinamicii in compuşi biomoleculari; (c) determinarea structurii
cristaline a compuşilor farmaceutici prin tehnici de difracţie de raze X pe
pulberi şi spectrosopie în infrarosu; (d) investigarea modificărilor structurale
in molecule de ADN, utilizând tehnici de spectroscopie vibraţională.
Activitati profesionale

Caracterizarea proprietăţilor termice pentru diferite clase de materiale, atât în

principale

forma solidă, cât şi lichidă, utilizând tehnici fototermice; Caracterizarea
structurală a compuşilor biomoleculari prin diverse tehnici spectroscopice.

Studii
2002-2009 Doctorand la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai",
Cluj-Napoca, cu teza intitulată “Noi tehnici in Rezonanţa Magnetică Nucleară
pe solide: dezvoltări metodologice si aplicaţii”.
2001–2002 Masterand în fizica Materialelor Oxidice la Facultatea de Fizică din cadrul
Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

1996-2001 Student la Facultatea de Fizică, secţia Fizică Tehnologică, Universităţii
"Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca.
Specializări internaţionale Universitatea Warwick, UK (2008-2011): 4 stagii de cercetător, în cadrul
proiectului internaţional “1H Solid-State NMR: using algebraic insight and
simulation to enhance experiment”, finanţat de către Royal Society (code
2007/R4)

Experienţa în domeniu Experienţa acumulată în proiecte naţionale/internaţionale:
- Director de Proiect în cadrul Proiectului Naţional Post-Doctoral PN-II
PD_53: Abordări moderne pentru screeningul de compusi farmaceutic
activi si caracterizarea lor structurala pe pulberi, finanţat de Autoritatea
Naţională a Cercetării Ştiinţifice (ANCS) (CNCS-UEFISCDI), proiectul cu
numărul PN-II-RU-PD-2011-3-0021. Suma 300000 lei. Perioada: 2011-2013.
Pagina web : http://www.itim-cj.ro/PNCDI/ru53/
- Membru în echipa de lucru a 11 proiecte naţionale şi a unui proiect
internaţional finanţat de Royal Society.
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