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                                                 ANUNȚ DE CONCURS 
 

Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iaşi, Aleea Gr. Ghica Voda 41A, 700487, 

anunță concurs pentru ocuparea unui post de – Asistent de cercetare - Doctorand în cadrul proiectului 

“Utilizarea "PEmPTech" in Sinteza Polimerilor Amprentati Pentru Extractia Ionilor Metalici din Apele 

Uzate si Minerit Hidrologic”, acronim PEmPTech, contract de finanțare nr. PN-III-P4-PCE-2021-0306 

(proiect nr. PCE 62):  

Poziția: Asistent de cercetare - Doctorand 

Număr de posturi scoase la concurs: 1 

Tip contract de munca: Contract individual de muncă cu timp parțial 

Program de lucru de maxim:  20 ore/lună  

Data începerii contractului: 5.05.2023 

Data încheierii contractului: 31.12.2023 

Perioada angajării: determinată 

Locul desfășurării activității de cercetare: Laborator Polimeri Electroactivi și Plasmochimie 

Procedura de concurs: selecție de dosare și proba interviu 

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

                                                          Aleea Gr. Ghica Voda 41A, 700487 
 

Calendarul desfășurării concursului: 

Data publicării competiției: 23.03.2023 

Data limită de depunere a dosarelor: 21.04.2023 la sediul ICMPP, Biroul Personal, etaj I, între orele 

10:00-14:00 

Selecție dosare: 24.04.2023, orele 10:00. 

Data afișării rezultatelor analizei dosarelor pe site-ul institutului: 24.04.2022, ora 16:00 

Contestații rezultate analiza dosare: 25.04.2022, ora 16:00 

Data afișării rezultatelor finale ale analizei dosarelor pe site-ul institutului: 26.04.2023, ora 16:00 

Probă orală/interviu: 27.04.2023, ora 10.00 

Data afișării rezultatelor probei orale/interviu: 27.04.2022, ora 16.00 

Depunere contestații: 28.04.2023, ora 16.00 

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului: 02.05.2023, ora 12.00 
 

Cerințe generale pentru candidați: 

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  

  Spațiului Economic European și domiciliu în România; 

- cunoaște limba română scris și vorbit; 

- are capacitate deplină de exercițiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică desfășurarea justiției, de fals 

ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care lar face incompatibil cu 

atribuțiile poziției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 

Cerințe specifice postului de Asistent de Cercetare - Doctorand: 

•  Disponibilitate de angajare cu normă parțială pe perioadă determinată 

• Candidatul să fie înscris la doctorat în domeniul chimie/inginerie chimică si sa aiba acceptul de 

participare in proiect din partea conducătorului de doctorat 



• Să cunoască limba engleză - scris și vorbit 

          • Sinteza de nanomateriale din emulsii Pickering si utilizarea lor in absorbția cationilor din ape 

• Să cunoască tehnicile de sinteză a compușilor organici liganzi, complecși metalici, polimeri, precum 

și metode de caracterizare (IR, RMN, spectroscopie UV-Vis, de fluorescenta, Absorbție Atomica, etc.)  

• Să cunoască tehnicile de sinteza si purificare a nanoparticulelor polimere omogene si de tip Janus si 

anorganice precum si funcționalizarea lor 

• Să fie motivat și cu abilitați de comunicare și de lucru în echipă. 
 

Conținutul dosarului de candidatură trebuie să conțină documentele prevăzute de art. 15, alin. (6) 

conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si se vor depune in termen de 

30 zile de la publicarea anuntului: 

 • Cererea de înscriere a candidatului adresată conducerii Institutului de Chimie Macromoleculară  

“Petru Poni” Iași, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător Științific, 

datată și semnată de candidat, aprobată de directorul institutului 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 masterat însoțite de foaia  

matricolă. Diplomele obținute în alte state trebuie recunoscute de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU);  

• Adeverinta de inscriere la doctorat si acceptul conducatorului de doctorat; 

 • Copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariaților, pentru a dovedi vechimea (dacă este 

cazul);  

• Curriculum vitae adaptat cerințelor de angajare;  

• Lista contribuțiilor științifice însoțita 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; 

• Adeverință medicală în original, care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

• Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data primei 

probe de concurs) cu cazierul judiciar în original. 
 

Probe de selecție: 

• Analiza dosarului candidatului (eliminatorie). Lipsa unui document solicitat sau neîndeplinirea  unei 

cerințe obligatorii atrage după sine eliminarea din concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se 

afişează cu menţiunea "admis" sau "respins"; 

• Interviu: comisia de concurs va acorda note între 1 și 10.  

• Nota finală reprezintă media notelor acordate pentru interviu de către membrii comisiei de concurs. 

• Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției: ierarhizarea candidaților se va face 

conform mediei finale. 
 

Candidatul selectat va fi implicat în sinteze de nanoparticule omogene si de tip Janus, prepararea 

nanomaterialelor din emulsii de tip Pickering, Langmuir-Blodgett, caracterizare structurală și investigare 

fizico-chimică. De asemenea, va participa la elaborarea rapoartelor de cercetare si la diseminarea 

rezultatelor și se obligă să păstreze confidențialitatea asupra cercetărilor la care participă. 
 

Tematică 

- Chimia analitica calitativa si cantitativa 

- Tehnici de sinteza si caracterizare a nanoparticulelor polimere si anorganice 

- Chimie coordinativa, tehnici de preparare a liganzilor si complecsilor 
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Detalii privind condițiile specifice, sau relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane 

Salarizare, sediul Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iași, telefon 0332 880 215 și/sau 

pe site-ul institutului: www.icmpp.ro, secțiunea “Concursuri”, email: balan.catalina@icmpp.ro. 

 

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTULUI 

– SECTIUNEA ”CONCURSURI”,  DE CĂTRE SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS  LA 

DATA DE _23.03.2023_. 
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