
 
 

 
Universitatea Politehnica Timișoara anunță organizarea concursului pentru ocuparea 
postului de Cercetător științific III (S), vacant în cadrul proiectului nr. PCE 157/ 2021 " 
Biosurfactanți pe bază de hidrați de carbon obținuți prin căi de sinteză sustenabile în 
medii de reacție ecologice" (acronim GreenBioSurfactant), cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-
2020-2177, finanțat de UEFISCDI în cadrul programului național de cercetare-dezvoltare-
inovare PNCDI III. 

Acest post este necesar pentru realizarea activităților experimentale din cadrul proiectului, 
care constau în (i) sinteza unor esteri ai zaharurilor și oligozaharidelor folosind enzime native 
și imobilizate; (ii) obținerea si caracterizarea unor sisteme de solvenți eutectici naturali; (iii) 
imobilizarea  enzimelor adecvate pentru sinteze de esteri ai zaharurilor folosind metode de 
legare de suport, adsorbție, entrapare și combinații ale acestora; (iv) utilizarea 
instrumentației analitice HPLC, FT-IR, UV-Vis, RMN pentru caracterizarea compușilor obținuți 
și interpretarea rezultatelor analizelor. 

Condiții generale pentru ocuparea postului 
Perioada angajării: determinată, între 15.05-2021-14.02.2024, cu timp parțial 
Studii superioare tehnice absolvite, cu diplomă de licență în domeniul Ingineriei chimice;  
Diplomă de doctor în domeniul Ingineriei chimice; 
Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu; 
Disponibilitate pentru munca în echipă. 

Condiții specifice pentru ocuparea postului 
Publicarea în calitate de autor principal sau coautor, în domeniul postului scos la concurs, a 
cel puțin trei lucrări în reviste indexate în baza de date Web of Science, din care cel puțin 
una în calitate de autor principal (prim autor sau autor corespondent); 
Cunoștințe privind operarea aparatelor: GC, HPLC, FT-IR,  RMN, interpretarea rezultatelor și 
metode specifice de caracterizare a surfactanților; 
Competențe în elaborarea  rapoartelor științifice referitoare la experimentele efectuate; 
 

Dosarul de concurs 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

- cerere de înscriere la concurs; 
- copie act de identitate; 
- copie certificat de naştere; 
- copie certificat de căsătorie; 
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor+original; 
- copia carnetului de muncă, conform cu originalul + copie după adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi în meserie începând cu 01.01.2011; 
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- dosar medical întocmit de cabinetul de medicina muncii al UPT+adeverinţă de la medicul 
de familie; 
- curriculum vitae Europass; 
- cazier judiciar. 

Termenul de depunere: 15.04.2021-21.04.2021 

Locul depunerii dosarului: Universitatea Politehnica Timișoara, Biroul Personal, cam. 327 

Persoană de contact Miriana Jelchici, tel 0256-403032 

 

Desfășurarea concursului  

Probă scrisă (programată în data de 05.05.2021) și interviu (programat în data de 
10.05.2021) 

Informații detaliate se găsesc la adresa de web http://www.upt.ro/Informatii_anunturi-
privind-organizarea-concursului-pentru_487_ro.html  

 
Relații se pot obține de la  Prof.dr.ing. Francisc Peter, francisc.peter@upt.ro, tel. 0256-404216 


