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ANUNŢ

Institutul  de  Chimie  Fizică  "Ilie  Murgulescu" Bucureşti  organizează  concurs  pentru
ocuparea unui post de asistent de cercetare tiin ifică cu normă întreagă (8 ore/ zi), perioadăș ț
determinată, în cadrul proiectului de cercetare tiin ifică cu titlul: ș ț “Oxizi metalici pe suport de
carbon produşi prin metoda impregnării în condiţii supercritice ale apei”, cod proiect PN-
III-P4-ID-PCE-2020-1241. Candidatul trebuie să fie chimist, să deţină diplomă de master şi să
fie doctorand în anul I în domeniul chimie. 

Descrierea  postului:  Cadidatul  selecţionat  va  participa  în  pricipal  la  implementarea
unor tehnici computaţionale de dinamica fluidelor şi/sau dinamică moleculară ca suport teoretic
privind dezvoltarea unor materiale  nanocompozite  de oxizi  metalici  pe suport  de carbon, cu
proprietăţi specifice proceselor de separare în condiţii supercritice ale apei.

Cerintele postului:
Cunoştinţe avansate de preparare şi caracterizare a materialelor oxidice.
Cunoştinţe de bază ale unor tehnici computaţionale reprezintă un avantaj.
Elaborarea de articole tiin ifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării.ș ț
Abilităţi de lucru în laborator.
Educatie: licen ă i masterat în chimie.ț ș

Conţinutul dosarului de candidatură: 
 Curriculum vitae în limba română şi limba engleză (modelul EuroPass);
 Scrisoare  de  intenţie  cu  specificarea  clară  a  motivării  înscrierii  într-un  program  de

cercetare;
 Lista lucrărilor publicate – dacă este cazul;
 Copii acte studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă însoţită de foaia matricolă,

diplomă de master însoţită de foaia matricolă);
 Adeverinţă doveditoare de înscriere în cadrul şcolii doctorale în domeniul chimie;
 Copii după: certificat de naştere, carte de identitate, acte de stare civilă.

Concursul va  consta  în  analiza  dosarului  (proba  eleminatorie)  i  interviu.  Pentruș
interviu, candidatul va sus ine o prezentare de 10 minute a activită ii sale de cercetare şi o probăț ț
de traducere din limba engleză.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul institutului  şi se trimit prin e-mail la
adresa  fmaxim@icf.ro,  până  în  data  de  30.04.2021.  Informaţii  suplimentare  la  nr.  telefon:
0213167912 int. 33.

Data i locul desfă urării concursului: 0ș ș 4.05.2021, ora 10:00, la sediul ICF. 
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