
 
Anunț 

Centrul de Cercetare de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată, Facultatea de 

Chimie, Universitatea din București, scoate la concurs 2 posturi de cercetător științific III 

(CSIII) pe durată determinată în cadrul proiectului „Materiale fluorescente bazate pe 

derivați de fluoresceină” (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0442nr. 89/2017), director de 

proiect: dr. Augustin Mădălan. 

 

Post vacant 1: 

Cercetător științific III (CSIII) – cercetător cu experiență; 

Durata angajării: 4 - 6 luni; 

Tipul angajării: perioadă determinată, normă parțială (4 ore/zi). 

Condiții de ocupare a postului: 

- doctorat în domeniul chimie, experiență de cercetare de minim 10 ani în domeniul chimiei 

organice (sinteză) și/sau supramoleculare; 

Cerințele postului: 

• Sinteză de liganzi organici cu funcțiuni multiple; 

• Înregistrarea și interpretarea spectrelor RMN pentru liganzi și complecși; 

• Analiza proprietăților optice ale liganzilor și complecșilor sintetizați. 
  

Tematică de concurs: 

- Chimia heterociclilor -  căi de sinteză, modalități de introducere de funcțiuni multiple 

liniare sau homo- și heteromacrociclice; 

-  Chimie supramoleculară; 

- Fluorescență moleculară; 

 

Concursul constă în analiza dosarului (CV, listă de publicații) și interviu.  

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 21.07.2019, la Serviciul Resurse Umane al 

Universității din București. Adresa: Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, 050107, 

București.  Persoana de contact: Doamna Cecilia Pantazi, email: cecilia.pantazi@hr.unibuc.ro 
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Post vacant 2: 

Cercetător științific III (CSIII) – postdoctorand; 

Durata angajării: 4 - 6 luni; 

Tipul angajării: perioadă determinată, normă parțială (4 ore/zi). 

Condiții de ocupare a postului: 

- doctorat în domeniul chimie, experiență de cercetare de minim 5 ani în domeniul chimiei 

organice (sinteză) și/sau supramoleculare; 

Cerințele postului: 

• Sinteză secvențială de liganzi organici cu funcțiuni multiple prin reacții de cuplare care 
utilizează catalizatori metalici; 

• Analiza proprietăților optice ale liganzilor și complecșilor sintetizați. 
  

Tematică de concurs: 

- Reacții de cross-coupling; 

- Chimia heterociclilor -  căi de sinteză, modalități de introducere de funcțiuni 

multiple liniare sau homo- și heteromacrociclice; 

- Chimie supramoleculară; 

 

Concursul constă în analiza dosarului (CV, listă de publicații) și interviu.  

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 21.07.2019, la Serviciul Resurse Umane al 

Universității din București. Adresa: Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, 050107, 

București.  Persoana de contact: Doamna Cecilia Pantazi, email: cecilia.pantazi@hr.unibuc.ro 
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