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Condiții de participare la concursul pentru ocuparea postului de  

CS – Cercetător ştiințific (membru - Cercetător postdoctoral) 
 
 
Centrul de Cercetare de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată, Facultatea de Chimie, 

Universitatea din București, scoate la concurs un post de CS – Cercetător ştiințific (membru - 

Cercetător postdoctoral) pe durată determinată, în cadrul proiectului „Structuri ierarhizate şi 

funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de adsorbţie şi catalitice” (cod 

proiect PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. 1/2018), director de proiect: prof. Marius Andruh. 
 
 
Post vacant: CS – Cercetător ştiințific  

Număr posturi: 1 

Durata angajării: până la finalizarea proiectului (30/06/2022) 

Tipul angajării: perioadă determinată, pe perioada derulării proiectului 

Norma de lucru: 8 ore / zi 

 

Condiții de ocupare a postului:  

- absolvirea de studii superioare în domeniul CHIMIE, cu diploma de licență și de 

master în Chimie,  

- doctorat în domeniul Chimie,  

- cunoștințe de sinteză de liganzi organici, combinații complexe homo- și 

heteropolinucleare; de caracterizare a combinațiilor complexe prin analiză elementală, 

măsuratori FTIR, UV-Vis, luminescență, difracție de raze X pe monocristal și pulbere;   
- cunoașterea limbilor română (pentru cetățenii străini) și engleză, la nivel mediu. 

 
Tematică de concurs:  

- Combinații complexe cu liganzi polidentați – sinteză și caracterizare; 

- Chimie supramoleculară; 

- Compuși polimerici din categoria rețelelor metal-organice; 

- Materiale nanostructurate cu proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice; 

- Sinteza de suport de grafenă, oxid de grafenă sau oxid de grafenă carboxilat; 

depunerea de combinații complexe pe suport de grafenă/oxid de grafenă/oxid de 

grafenă carboxilat prin legături covalente sau interacții non-covalente: interacții de tip 

π-π stacking; caracterizare structurală a grafenei/oxidului de grafenă/oxidului de 

grafenă carboxilat pe care au fost depuse combinații complexe prin măsurători 

spectrofotometrice FTIR, UV-Vis, analiză elementală, difracție de raze X pe pulbere. 

- Luminescență; 

- Magnetism molecular. 

 

Bibliografie: 

1. Coordination chemistry, J. Ribas Gispert, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co KGaA, 

Weinheim, Germany, 2008. 

2. Supramolecular Chemistry, J.W. Steed, J.L. Atwood, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2009. 



3. Nanobiomaterials: Classification, Fabrication and Biomedical Applications. Editors: 

Xiumei Wang, Murugan Ramalingam, Xiangdong Kong, Lingyun Zhao, Wiley – VCH, 

Verlag GmbH&Co KGaA, Weinheim, Germany, 2018. 

4. Molecular Magnetism, O. Kahn, VCH, New York, 1993. 

 

Probe de concurs: 1. evaluarea dosarului de concurs (conform cerintelor UB) - eliminatorie 

          2. proba scrisă 

          3. proba practică 

          4. interviul 

 

Condiții de selecție:  

 - nota minimă la probele 2-4: 8 (opt) 

 - modul de calcul al notei finale: media aritmetică a notelor probelor 2-4. 

 

Locul concursului: la sediul Departamentului de Chimie Anorganică, Facultatea de Chimie, 

Universitatea din București, Str. Dumbrava Roşie nr. 23, sector 2, București 

 

Data concursului: 

 

Comisia de evaluare: 

Preşedinte: Prof. Dr. Marius Andruh 

Membri: Conf. Dr. Augustin Mădălan 

    Lector Dr. Delia Popescu 

Secretar: Cecilia Pantazi 

 

Membri supleanți: 

Lector Dr. Cătălin Maxim  

Lector Dr. Ruxandra Gheorghe 

 

Comisia de contestații: 

Preşedinte: CS I. Gabriela Marinescu 

Membri: CS I. Diana Vişinescu 

               CS III. Traian Păsătoiu 

            Secretar: Cecilia Pantazi                                                    

 

 

                                                                                                                 Director de proiect: 

Acad. Marius Andruh 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AMurugan+Ramalingam
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AXiangdong+Kong
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ALingyun+Zhao

