
 

 

 

 
Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 41A 

700487 Iasi, Romania 
Tel.: 0232-217454; *260332, *260333, *260334 

Fax: 0232-211299; e-mail: pponi@icmpp.ro  
 

 

 

ANUNȚ CONCURS 
 

Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iaşi, Aleea Gr. Ghica Voda 41A, 700487, 
anunță concurs pentru ocuparea a 1 post de Cercetător științific în cadrul proiectului PN-III-P4-PCE-2021-

1141, “Deșeuri agricole – valorificare completă în biocombustibili și chimicale”, acronin AgriValBack, 

Contract PCE65. 

Pozitia: Cercetător științific  

Numar de posturi scoase la concurs: 1 

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

Program de lucru: 1 oră/zi 

Data inceperii contractului: 01.05.2023 

Perioada angajării: determinata 

Locul desfasurarii activitatii de cercetare: Laborator Chimia Fizica a Polimerilor 

Procedura de concurs: selectie de dosare si interviu 

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

Gr. Ghica Voda 41A, 700487 

Calendarul desfășurării concursului: 

Data publicarii competitiei: 06.03.2023; 

Data limita de depunere a dosarelor: 06.04.2023 la sediul ICMPP, Biroul Personal, etaj I, intre orele 

10.00-14.00; 

Selectia dosare: 07.04.2023, orele 12.00; 

Data afisarii rezultatelor analizei dosarelor pe site-ul institutului: 10.04.2023, ora 14.00; 

Contestatiile se depun pe data 11.04.2023, până la ora 14.00 la sediul Institutului; 

Anunt rezultate contestații: 12.04.2023, ora 16.00 pe site-ul institutului; 

Interviu: 19.04.2023, ora 11.00 la sediul Institutului; 

Anunt rezultate: 20.04.2023, ora 14.00 pe site-ul institutului; 

Contestatiile se depun pe data 21.04.2023, pana la ora 14.00 la sediul Institutului; 

Proba scrisă: 24.04.2023, ora 11.00 la sediul Institutului; 

Anunț rezultate proba scrisă: 25.04.2023, ora 14.00; 

Contestațiile se depun pe data de 26.04.2023, până la ora: 14.00; 

Anunt rezultate finale: 27.04.2023, ora 14 pe site-ul institutului. 
 

Cerinte generale pentru candidati: 

• Să fie apt din punct de vedere medical; 

• Să cunoască limba engleză iar în cazul cetatenilor străini sa aibă atestat de recunoaștere lingvistică 

pentru limba română, nivel B2.  

• Să îndeplinească condițiile specifice posturilor scoase la concurs; 

• Să aibă publicată (la data înscrierii în concurs) cel puțin o lucrare științifică ISI în domeniul 

materialelor de origine vegetală. 
 

Cerinte specifice postului de asistent de cercetare stiintifică: 

• Disponibilitate de angajare cu norma întreagă pe perioada determinată; 

• Candidatul să fie absolvent de doctorat în domeniul Chimie; 

• Sa aibă vechime de cel puțin 3 ani pe aceeasi funcție; 

• Să cunoască limba engleză și să fie familiarizat cu tehnicile de degradare termică a polimerolor și de 

caracterizare (analiza elementală si compozițională, IR, UV-Vis, TG-FTIR/MS, GC-FID/MS). 

• Cunoștintele teoretice și experiența practică în domeniu constituie un avantaj.  

• Să posede cunoștințe practice de operare calculator (Word, Excel, Power Point, Origin); 

• Să fie motivat și creativ, cu abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă. 

 

 

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină documentele prevazute de art. 15 alin. (6) din Legea nr.     

319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si anume: 



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

“Petru Poni” Iasi, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare, 

datată si semnată de candidat, aprobată de directorul institutului si înregistrată în termenul legal de inscriere;  

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

este cazul;  

• Copii ale documentelor care atesta studiile candidatului: licenta si/sau masterat insotite de foaia  

matricola, diploma de doctor. Diplomele obtinute din alte state trebuie recunoscute de Consiliul Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU);  

• Copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea (daca 

este cazul);  

• Curriculum vitae adaptat cerintelor de angajare;  

• Lista contributiilor științifice;  

• Scrisoare de intentie (format liber) în care să se indice domeniile de cercetare de interes și motivatia pentru 

ocuparea postului; 

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

si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații; 

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

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

probe de concurs) cu cazierul judiciar în original. 
 

Probe de selectie: 

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

unei cerinte obligatorii atrage dupa 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 si 10.  

• Proba scrisă: comisia de concurs va acorda note între 1 si 10.  

• Nota finală reprezintă media notelor acordate pentru interviu și proba scrisă; 

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

conform mediei finale. 
 

Candidații selectați vor fi implicati în experimente de torefactie si piroliza, caracterizari spectroscopice, 

termogravimetrice, calorimetrice, cromatografice, intocmirea de rapoarte si articole stiintifice, prezentarea 

rezultatelor stiintifice, participari la manifestari stiintifice.  
 

Tematica 

- Chimia fizică a polimerilor. 

- Metode fizice de caracterizare a monomerilor și polimerilor – Spectroscopie de absorbție în infraroșu 

și în ultraviolet – vizibil 

- Comportarea termica a polimerilor. Piroliza polimerilor. Analize termice și calorimetrice. 
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Detalii privind conditiile specifice, sau relaţii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane la 

sediul Institutului de Chimie Macromoleculara ”Petru Poni” din Iasi, telefon 0332/880220, e-mail: 

balan.catalina@icmpp.ro, precum si la Laboratorul Chimia Fizica a Polimerilor, camera 184, e-mail: 

bmihai@icmpp.ro. 

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTULUI – 

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

DE _06.03.2023_. 
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