
 

 

 
 
 

 
 

ANUNT ANGAJARE 
 
 
Numar posturi scoase la concurs: 1 post 
Tip contract de muncă: Contractul individual de muncă cu normă partială 
Program de lucru: 4 ore/zi 
Perioada angajării: determinată, 01.07.2021 – 31.12.2023 
Locul desfășurării activității de cercetare: Departamentul de Fizica si Chimie, Facultatea de Ingineria 
Materialelor si a Mediului, B-dul Muncii 103-105, Cluj-Napoca. 
Condiții de ocupare: Absolvent de studii superioare-doctor 
Perioada de inscriere:24.05.2021-11.06.2021 
Inceperea atributiilor in cadrul proiectului : 01.07.2021 
Persoana de contact: Prof. Dr. Ioan Ardelean 
Adresa: Str. Bulevardu Muncii 103-105, Sala C001, Cluj-Napoca, Romania 
E-mail: ioan.ardelean@phys.utcluj.ro  
Website: https://nmr.utcluj.ro/  
 

 

Descriere: 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca scoate la concurs o poziție de cercetător postdoctoral, norma parțială, 
pentru completarea echipei de cercetare a proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0533 (durata planificata a 
proiectului: 4.01.2021-31.12.2023) cu tema “Noi materiale nanocompozite pe bază de ciment utilizabile în 
printarea 3D” finantat de catre UEFISCDI, si implementat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. 
Candidatul/candidata selectat/selectata va efectua studii de difuzometrie si relaxometrie RMN asupra 
moleculelor confinate in materiale pe baza de ciment precum si teste mecanice de rezistenta si fluiditate. 
Studiile presupun prepararea de noi probe si prelucrarea datelor experimentale prin tehnici numerice. De 
asemenea, candidatul/candidata se va ocupa si de diseminarea rezultatelor prin publicatii in reviste ISI si 
conferinte internationale.   
 
Cerinte: 

1. Candidatul/candidata trebuie sa fie doctor in unul dintre domeniile ingineria materialelor, inginerie 
mecanica, chimie, sau fizica. 
2. Cunoștințe privind materialele pe baza de ciment si tehnicile de difuzometrie si relaxometrie RMN in 
câmpuri joase (CPMG, PFG) aplicate in studiul mediilor poroase. 
3. Cunoștințe si experiență cu tehnicile de testare mecanica, la compresiune si incovoiere, ale materialelor.  
4. Cunoștințe fundamentale privind tehnicile de analiza numerica a datelor (inversare Laplace, Fourier) 
5. Abilitați de comunicare orala si scrisa in limba engleza in vederea diseminarii rezultatelor cercetarii.  
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Documente necesare: 

Pentru a aplica va rugam sa trimiteti la adresa ioan.ardelean@phys.utcluj.ro: 

 Copie după diploma de licența si diploma de master 
 Copie după diploma de doctor 
 Scrisoare de motivație 
 CV si activitate științifica. 
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