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ANUNȚ 

 

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi anunță concurs pentru ocuparea unui 

post de Cercetător științific (cercetător cu experiență pe poziție post-doctorală) în cadrul proiectului 

complex PCCDI “Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și 

valorificare a deșeurilor (SUSTENVPRO)”, cod proiect PNCDI-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0245, Contract 

26PCCDI/2018. 

 

Poziția: Cercetător științific (cercetător cu experiență - poziție post-doctorală) 

Număr de posturi scoase la concurs: 1  

Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu norma întreagă 

Program de lucru: 8 ore/zi 

Perioada angajării: determinata 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract 26PCCDI/2018, cu 

posibilitate de prelungire 

Locul desfășurării activității de cercetare: Laborator Polimeri Funcționali 

Data începerii contractului: 01.01.2019 

Locul de desfășurare a concursului: Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” (ICMPP) Iaşi, 

Aleea Gr. Ghica Vodă 41A, 700487 

Procedura de concurs: analiză dosar, probă scrisă – tematica afişată pe site și la sediul ICMPP – şi probă 

orală – prezentarea activitatii stiintifice a candidatilor  

Calendarul desfășurării concursului: 

1. Data publicării: 18.10.2018 

2. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 16.11.2018, ora 14:00, la sediul institutului, 

Biroul personal-resurse umane sau prin email la adresa: marcelas@icmpp.ro. 
3. Conținutul dosarului de candidatură trebuie sa conțină documentele prevăzute de art. 15, alin. (6) 

conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, si anume. 

 Cererea de înscriere a candidatului adresată prin care solicită înscrierea la concursul pentru 

ocuparea postului de cercetător științific, datată și semnată de candidat și înregistrată în 

termenul legal de înscriere;  

 Copie document de identitate și copii după documente care atestă schimbarea numelui, dacă 

este cazul;  

 Copii ale documentelor care atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat însoțite de 

foaia matricolă, diplomă de doctor. Diplomele obținute în alte state trebuie să fie recunoscute 

de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNATDCU);  

 Curriculum vitae adaptat cerințelor de angajare;  

 Lista contribuțiilor științifice însoțită de dovezi (dacă este cazul);  

 Scrisoare de intenție (format liber) în care să se indice domeniile de cercetare de interes și 

motivația pentru ocuparea postului. 

 Nu se vor lua in considerare dosarele incomplete. 

4. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Cercetător științific (cercetător cu 

experiență pe poziție post-doctorală): 

 Candidatul/a să fie absolvent/ă de studii superioare, cu examen de licență în chimie/inginerie 

chimică; să aibă masterat în același domeniu, să aibă titlul de Doctor în Chimie/Inginerie 

Chimică. Titlul de doctor trebuie să fi fost obținut în urmă cu cel mult patru ani.  



 Candidatul/a trebuie sa aibă o cunoaștere avansată a metodelor de cercetare – tehnici 

experimentale de sinteză în chimie organică și/sau macromoleculară, caracterizare materiale 

prin metode fizico-chimice (spectroscopie UV-Viz, FTIR, fluorescenta, spectrometrie de masa 

(GC-MS, HPLC), determinare toxicitate poluanți, caracterizare ape poluate.  

 Candidatul/a trebuie să aibă competențe în prelucrarea și prezentarea rezultatelor, prelucrare 

statistică. Candidatul/a trebuie să aibă cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului.  

 Candidatul/a trebuie să aibă experiență în elaborarea drafturilor/manuscriselor pentru 

publicare lucrări științifice și propunerilor de proiecte naționale/internaționale. Candidatul/a 

trebuie să aibă minim 5 lucrări publicate în reviste cu factor de impact ISI.  

 Candidatul/a trebuie să prezinte disponibilitate la deplasările în țară si in strainatate. 

 Sa cunoasca bine limba engleza iar in cazul cetatenilor straini sa aiba atestat de recunoaștere 

lingvistica pentru limba română, nivel B2.  

 Nota: Aceasta poziție este deschisă tuturor candidaților indiferent de sexul, religia, rasa sau 

orientarea lor sexuală, echipa de proiect respingând orice tip de discriminare. 

5. Data analiza dosarelor: 19.11.2018 

6. Data afișării rezultatelor analizei dosarelor: 19.11.2018, ora 16:00 

7. Contestații rezultatelor analizei dosarelor: 20.11.2018, orele 09:00-12:00 

8. Data afișării rezultatelor finale ale analizei dosarelor pe site-ul institutului: 20.11.2018, ora 

16:00 

9. Data probă scrisă: 21.11.2018, orele 9:00-11:00 

10. Data afișării rezultatelor probei scrise: 21.11.2018, ora 16.00 

11. Contestatii rezultate proba scrisa: 22.11.2018, orele 09.00-12:00 

12. Data afișării rezultatelor finale proba scrisa: 22.11.2018, ora 12.00 

13. Data probă orală: 22.11.2018, ora 13.00 

14. Data afișării rezultatelor probei orale: 22.11.2018, ora 16.00 

15. Contestațiile se depun până la data de 23.11.2018, orele 09:00-12:00 

16. Afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului: 23.11.2018, ora 16.00 
 

Fisa postului: Candidatul/a selectat/a va fi implicat/a în sinteza unor materiale inovative pe bază de polimeri 

sintetici/naturali și microparticule anorganice/multistraturi polielectrolitice. Se va ocupa, de asemenea, de 

caracterizarea materialelor sintetizate și va efectua teste de sorbție a unor poluanți. Cercetatorul postdoc va 

prelucra datele experimentale, va studia condițiile de sinteză și le va optimiza. De asemenea, va disemina 

rezultatele obtinute prin lucrări științifice în reviste cotate ISI și conferințe naționale și internaționale. 

Participa la redactarea, elaborarea rapoartelor de cercetare. Participa la organizeaza  spatiul  de  lucru astfel 

incat  acesta  sa  fie functional, cu respectarea etapelor de derulare a activitatilor de analiza (prelucrare probe, 

depozitarea acestora, analiza probelor,  eliberarea  documentelor  privind  rezultatele). Participarea la 

depozitarea materialelor consumabile si a reactivilor in corelatie cu desfasurarea activitatii de cercetare in 

conditii optime. Se    obliga    sa   pastreze    confidentialitatea    asupra   tematicilor    de    cercetare    la    

care participa.  

 

Detalii privind condiţiile specifice sau relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 

sediul Institutului de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iaşi, precum și la Laboratorul de 

Polimeri Funcționali, Dr. Marcela Mihai, cam. 73, e-mail: marcelas@icmpp.ro, telefon 0751795591. 

 

 

Director proiect component 2/Responsabil partener 

   Dr. Marcela Mihai 


