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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 15(cinsprezece) posturi de asistent 

de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si 

Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, 

Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; 

tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si 

nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si 

nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor 

Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), 

Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata 

si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si 

nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor 

alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie 

Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale). 

 Angajarea se va face pe urmatoarele proiecte: 

1. Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile bazate pe eliberarea 

controlata de compusi farmacologici din cellule incapsulate dupa manipulare 

genetica sau bionanoparticule vectorizate 

2. Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de 

nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor 



3. Bionanomateriale inovative pentru tratament si diagnostic 

4. Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor 

nanocompozite avansate 

5. Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de 

eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile 

si din piele 

6. Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la 

acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării 

vieții în caz de incendiu 

7. Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de procesare pentru energie si 

depoluare: cresterea potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in 

domeniul eco-nanotehnologiilor 

8. Noi metodologii de diagnosticare si tratament: provocari actuale si solutii 

tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale 

9. Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrative și sistematică a 

identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România 

10.  Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu 

dimensionalitate variabilă 

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la 

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

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. 

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105 

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

