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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA 

MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza 

concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de postdoctorand in cadrul proiectului POC P-37-

689 - Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de 

compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – 

NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza : 

 un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul 

câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază 

de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi 

în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi 

caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori 

pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de 

voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă 

electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de 

biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în 

laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI 

cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor. 

 un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul 

câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază 

de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este 

esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general 

precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; 

o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției 

enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. 

Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din 

străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de 

prim autor. 

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la 

http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.  

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa 

pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului. 

Relatii la telefon 021.369.01.85/105. 
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