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PUBLICAȚIE CONCURS POSTURI DIDACTICE ȘI DE CERCETARE, ETAPA II, 2018-2019
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Departamentul nr. 1 – Științe Morfologice - Anatomie patologică
Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Anatomie patologică, Anatomie patologică generală și orală,
Morfopatologie
Departamentul nr. 6 – Specialităţi medicale – Boli infecţioase
Asistent universitar, poziția 81, disciplinele: Boli infecţioase
Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Chirurgie cardiovasculară şi toracică
Șef de lucrări, poziția 48, disciplinele: Chirurgie toracică
Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Chirurgie II
Asistent universitar, poziția 97, disciplinele: Chirurgie generală și specialități chirurgicale, Semiologie
chirurgicală
Departamentul nr. 8 – Specialități chirurgicale – Radiologie
Asistent universitar, poziția 72, disciplinele: Radiologie. Aparat locomotor, excretor şi urgenţe, Radiologie.
Aparat respirator, cardiovascular şi neurologie, Rezonanţă magnetică, Tehnici de examinare radiologică la
patul bolnavului și în sala de operație.
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul I - Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie – Chirurgie Orală și Maxilo – Facială
Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Anesteziologia generală, Urgențe în Medicină dentară;
Chirurgie cranio-maxilo-facială.
Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Anestezie în Medicină dentară; Chirurgie cranio-maxilofacială.
Șef lucrări, poziția 21, disciplinele: Anestezie în Medicină dentară; Chirurgie cranio-maxilo-facială;
Chirurgie maxilo-facială; Chirurgie orală.
Departamentul I - Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie – Ortodonţie
Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Ortodonţie şi ortopedie dentofacială; Tehnologia realizării
aparatelor ortodontice.
Departamentul I - Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie – Chirurgie Cervico-Facială și ORL
Şef lucrări, poziția 19, disciplina: ORL.

Departamentul II – Odontologie conservativă – Odontologie, Endodonție, Patologie orală
Asistent universitar, poziția 35, disciplinele: Cariologie2; Odontologie; Patologie orală; Reconstituiri ale
coroanelor dentare.
Departamentul III - Reabilitare Orală – Implantologie
Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Chirurgie maxilo-facială; Științe comportamentale; Tehnologia
lucrărilor protetice pe implante.
Departamentul III - Reabilitare Orală – Reabilitare Orală, Sănătate Orală și Management
Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Deontologie medicală și bioetică; Etică și integritate
academică.
Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Reabilitare orală; Sănătate orală şi comunitară.
FACULTATEA DE FARMACIE
Departamentul Farmacie 2 – Chimie fizică
Asistent universitar, poziția 33, disciplinele: Chimie fizică
Departamentul Farmacie 3 – Analiza medicamentului
Profesor, poziția 5, disciplinele: Analiza medicamentului; Medicamente biologice; Metodologia cercetării
științifice
Departamentul Farmacie 3 – Analiza medicamentului
Conferențiar, poziția 14, disciplinele: Analiza medicamentului; Metodologia cercetării științifice și bioetică
Departamentul Farmacie 3 – Analiza medicamentului
Conferențiar, poziția 15, disciplinele: Analiza medicamentului; Medicamente biologice; Metodologia
cercetării științifice; Metodologia cercetării științifice și bioetică
Departamentul Farmacie 3 – Botanică farmaceutică
Conferențiar, poziția 16, disciplinele: Biologie celularăși moleculară; Botanică farmaceutică; Genetică
moleculară și inginerie genetică
Departamentul Farmacie 3 – Bromatologie, igienă, nutriție
Șef de lucrări, poziția 32, disciplinele: Chimia alimentelor; Igienăși siguranță alimentară; Nutriția omului
sănătos și nutriție comunitară
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU MEDICINĂ AVANSATĂ MEDFUTURE
Cercetator științific III – poziția 2, Tema de cercetare/Activităţi de cercetare:
Dezvoltarea de terapii genice și terapii personaliz ate anti-canceroase în baza cunoştinţelor de biotehnologie
moleculară, clonare, ADN-recombinat, genomică funcţională utiliz
ȃnd tehnici de biologie moleculară, în
studii preclinice.
Identificarea unor gene de interes pentru terapii moleculare țintite privind modularea acestora către inhibarea
procesului malign.
Analiza probelor, evaluarea rezultatelor şi diseminarea acestora în reviste cotate ISI.
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU GENOMICĂ FUNCŢIONALĂ, BIOMEDICINA ŞI
MEDICINĂ TRANSLAŢIONALĂ
Cercetător ştiinţific III, poziția 3, Tema de cercetare/Activităţi de cercetare:
Activitati de cercetare fundamentala si translationala. Dezvoltarea de noi modele celulare si moleculare
Realizare de studii in vitro, citometrie de flux, microscopie.
Evaluarea profilului molecular prin identificarea nivelului de expresie genica prin qRT-PCR in urma
tratamentelor experimentale pe diverse patologii.
Realizare de studii in vivo prin identificarea unor noi modele animale folosind oncologia comparata.
Analiza datelor obtinute in urma experimentelor.
Diseminarea rezultatelor obtinute in vederea cresterii vizibilitatii universitatii prin publicatii stiintifice ISI

Cercetător ştiinţific III, poziția 4, Tema de cercetare/Activităţi de cercetare:
Realizarea de noi strategii terapeutice care sa permita identificarea/dezvoltarea de noi biomarkeri moleculari
cu aplicabilitate in domeniul oncologic.
Dezvoltarea de noi modele terapeutice tinta Realizarea studiilor de toxicologie celulara in vitro
Evaluarea mecanismeor moleculare si celulare tintite
Exozomi – izolare si caracterizare la nivel proteic si translational
Evaluarea fenotipului alterat a celuleor
tinta
Analiza datelor obtinute in urma experimentelor.
Diseminarea rezultatelor obtinute in vederea cresterii vizibilitatii universitatii prin publicatii stiintifice ISI

