
Universitatea Politehnica Bucuresti 

 

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 

 

Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului 

 

 

Universitatea Politehnica Bucuresti scoate la concurs postul de Asistent Cercetare Stiintifica 

(doctorand) in proiectul 15PCCDI/2018 Fabrication, calibration and testing for advanced 

integrated systems of sensors for applications in societal security, subproiectul Design, 

fabrication and evaluation of chemical-resistive sensors matrices for detection of explosives 

volatile compounds, Responsabil proiect Conf. dr. Habil. Ing. Ioan Stefan VOICU. 

 

Conditii generale de inscriere la concurs: 

a. Are cetatenia romaanaa, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparttinand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; 

b. Cunoaște limba romaana, scris si vorbit; 

c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale;  

d. Are capacitate deplina de exercițiu; 

e. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate; 

f. Indeplineste conditiile de studii sau alte conditii specifice cerintelor postului scos la concurs; 

g. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarșite cu intentie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea.  

 

Cerinte specifice post: 

- Doctorand in domeniul Inginerie Chimica; 

- Cunostinte privind sinteza si caracterizarea nanotuburilor de carbon si a grafenelor 

functionalizate si decorate cu oxizi metalici; 

- Conostinte privind metodele de analiza morfologice si structurale (FT-IR, Raman, 

SEM, TEM, TGA-DSC, CT). 



 

 

Aplicantul trebuie sa depuna dosar la responsabilul de proiect, cu urmatorul continut: 

-cerere de inscriere la concurs; 

- cv; 

-copie act de identitate si certificate de casatorie (daca este cazul); 

-copii diplome de studii si suplimente de diplome; 

-cazier judiciar; 

-adeverinta de la medicul de familie – apt pentru angajare. 

-adeverinta/declaratie privind vechimea in munca. 

 

Dosarele se depun la Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Universitatea 

Politehnica din Bucuresti, Str. Gheorghe Polizu 1-7, Camera C301, de luni pana vineri intre 

orele 8-16. 

 

Responsabilitati: 

- Efectueaza sinteze ale nanotuburilor de carbon si a grafenelor functionalizate si decorate 

cu oxizi metalici; 

- Efectueaza analize ale nanotuburilor de carbon si a grafenelor functionalizate si decorate 

cu oxizi metalici; 

- Elaboreaza rapoarte de cercetare; 

- Respecta regulile de securitatea si protectia muncii. 

 

Beneficii: 

- Salariu motivant. 

 

Concursul consta in: 

- proba scrisa (in data de 21 noiembrie 2018, ora 10.00, sala C 301) 

- interviu (in data de 23 noiembrie 2018, ora 10.00, sala C301) 

 

Durata contractului: - 4 ani (incepand cu data de 3 ianuarie 2019). 

Tipul postului: full time (8 ore/zi) 

 

Contact: Conf. Dr. Habil. Ing. Ioan Stefan VOICU 



 svoicu@gmail.com si stefan.voicu@upb.ro . 

 

Calendarul concursului: 

19 noiembrie 2018, ora 16.00 – depunere dosare 

19 noiembrie 2018, ora 18.00 – afisare eligibilitate dosare 

20 noimebrie 2018, ora 16.00 – depunere contestatii eligibilitate 

20 noiembrie 2018, ora 18.00 – afisare rezultate contestatii 

 

21 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisa, sala C301, Local Polizu 

21 noiembrie 2018, ora 16.00 – afisare rezultate proba scrisa 

22 noiembrie 2018, ora 16.00 – depunere contesatii proba scrisa 

22 noiembrie 2018, ora 18.00 – afisare raspunsuri contesatii 

 

23 noiembrie 2018, ora 10.00 – interviu, sala C301, Local Polizu 

23 noiembrie 2018, ora 16.00 – afisare rezultate interviu 

26 noiembrie 2018, ora 16.00 – depunere contestatii interviu 

26 noiembrie 2018, ora 18.00 – afisare raspunsuri contestatii 

 

27 noiembrie 2018, ora 10.00 – afisare rezultate finale 

 

Bibliografie proba scrisa: 

M.D. Banciu, I. Saramet, Hidrocarburi, Ed. Tehnoplast Company, 1997. 

C.D. Nenitescu, Chimie Organica, vol.1, Ed. Didactica si Pedagogica, 1980. 

 

Comisiile pentru probele de concurs, respectiv contestatii vor fi afisate ulterior. 

 

Bucuresti, 

19.10.2018 

Conf. Dr. Habil. Ing. Ioan Stefan VOICU 

 

 


