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                                                                              ANUNȚ 

 
 

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi anunță concurs în cadrul proiectului “Polimeri 

coordinativi porosi noi cu liganzi organici de dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor. Acronim: 

POCPOLIG” (P_37_707/contract nr. 67/08.09.2016, cod SMIS 104810); Competiția POC-A1-A1.1.4-E-2015, 

pentru un (1) post de Cercetător științific gradul III – (cercetător cu experiență pe poziție post-doctorala)  

Normă de lucru (nr. ore/lună): 44 ore/lună 

Data începerii contractului: 01.02.2019 

Data incheierii contractului: 30.08.2020 

Calendarul desfășurării concursului: 

1. Data publicării: 14.12.2018. 

2. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 14.01.2019, ora 14,00, la sediul institutului, Biroul 

personal-resurse umane; 

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

Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și o scrisoare de intenție care să 

indice domeniile de cercetare, de interes și motivația pentru ocuparea postului și date de contact pentru 2 

potențiali referenți. 

4. Probele de concurs costau în analiză dosar, probă scrisă şi probă orală – tematica afişată pe site și la 

sediul ICMPP; 
5. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III – (cercetător cu 

experiență): 
Candidatul sa fie absolvent de studii superioare, cu examen de licență în chimie/inginerie chimică; să aibă  

masterat in același domeniu, să aibă titlul de Doctor în Chimie/Inginerie Chimică, să aibă activitate de 

cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 4 ani, să cunoască foarte bine 

limba engleză, să fie familiarizat cu tehnicile de sinteză retele metalo – organice (RMO), metadele standard de 

purificare si de caracterizare (rezonanta magnetica nucleara RMN, difratie de raze X la unghiuri mici si la 

unghiuri largi UV-Vis, fluorescență, determinare porozitate), interpretarea rezultatelor si sa aiba experienta in 

elaborarea drafturilor/manuscriselor pentru publicare lucrari stiintifice si propunerilor de proiecte 

nationale/internationale. 

6. Data analiza dosarelor: 15.01.2019 

7. Data afișării rezultatelor analizei dosarelor pe site-ul institutului: 16.01.2019, ora 14.00 

8. Depunerea eventualelor contestații până la data de 17.01.2019, ora 14.00. 

9. Afișarea rezultatelor contestatiilor: 17.01.2019, ora 16.00 . 

10. Data probă scrisă: 18.01.2019, ora 11.00 

11. Data afișării rezultatelor probei scrise: 18.01.2019, ora 17.00 

12. Depunerea eventualelor contestații pentru proba scrisă până la data de 21.01.2019, ora 14.00. 

13. Afișarea rezultatelor contestatiilor: 21.01.2019, ora 17.00 . 

14. Data probă orală: 23.01.2019, ora 11.00  

15. Data afișării rezultatelor pe site-ul institutului: 23.01.2019, ora 16.00 

16. Depunerea eventualelor contestații pentru proba orală-interviu până la data de 24.01.2019, ora 14.00. 

17. Afișarea rezultatelor contestatiilor: 24.01.2019, ora 17.00 . 

18. Afișarea rezultatelor finale ale concursului pe site-ul institutului: 25.01.2019, ora 12.00. 

          Candidatul selectat va fi implicat în sinteze organice si anorganice, purificarea si caracterizarea compusilor 

coordinativi, sinteza si caracterizarea structurilor RMO, determinarea proprietatilor fizico-chimice a structurilor RMO 
(efectuarea sintezei organice a liganzilor heterociclici și a polimerilor coordonativi poroși (RMN)). Experiența, 

cunoștințele teoretice sau experimentale în prepararea și analiza RMO, cât și caracterizarea lor prin difractie de raze X 

reprezintă un avantaj. Candidatul trebuie să fie motivat și creativ, cu abilități avansate de comunicare și de lucru în 

echipă. 

          Detalii privind condiţiile specifice, sau relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, sediul 

Institutului de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iaşi, telefon 0232/217454, email: 

balan.catalina@icmpp.ro  

 

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

SECTIUNEA ”CONCURSURI”,   DE SERVICIUL RESURSE UMANE LA DATA DE _14.12.2018_. 
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