
 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ “PETRU PONI” 

Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, 700487 IAȘI, ROMÂNIA 

Tel.  +40.332.880220; Fax: +40.232.211299 

 

 
 

ANUNȚ DE ANGAJARE 
 

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi anunță concurs pentru ocuparea unui post 

temporar vacant de Expert management proiect (specialist din străinătate) – cercetător în 

chimie/biochimie/chimie-fizică CS, în cadrul proiectului de tip POC H: “BioNanoTech-Suport, Centru suport 

pentru proiecte Orizont 2020”, acronim: BioNanoTech-Suport, cod MySMIS: 107524, apelul POC/80/1/2/Crearea 

de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI 

internaționale. 

 

Pozitia: Expert management proiect (specialist din străinătate) – cercetător în chimie/biochimie/chimie-

fizică CS   

Numar de posturi scoase la concurs: 1.  

Tip contract de munca: Contract individual de munca cu norma parțială 

Program de lucru: 24 ore/lună 

Data începerii contractului: 01.05.2023 

Perioada angajarii: determinata, pana la 30.06.2023, cu finanțare din proiect BioNanoTech  

Locul desfasurarii activitatii de cercetare: Laborator IntelCentru 

Procedura de concurs: selectie de dosare si interviu 

Locul de desfasurare a concursului: Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” (ICMPP) Iasi, 

Aleea Gr. Ghica Voda 41A, 700487 

Calendarul desfășurării concursului: 

Data publicarii concursului: 27.02.2023 

Data limita de depunere a dosarelor: 30.03.2023, ora 14.00 la sediul ICMPP sau on-line pe adresa:  

bionanotech_suport@icmpp.ro 

Data afișării rezultatelor analizei dosarelor: 31.03.2023, ora 14:00 

Contestații rezultatelor analizei dosarelor: 03.04.2023, ora 14:00 

Data afișării rezultatelor finale ale analizei dosarelor pe site-ul institutului: 04.04.2023, ora 16:00 

Data probă orală/interviu: 05.04.2023, ora 10.00  

Data afișării rezultatelor probei orale/interviu: 06.04.2023, ora 16.00 

Contestațiile se depun până la data de 07.04.2023, ora 14.00 

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului: 10.04.2023, ora 12.00 

 

Cerințe generale pentru candidați: 

 Să fie apt din punct de vedere medical; 

 Să cunoască limba engleză şi franceză;  

 Să îndeplinească condiţiile specifice postului scos la concurs; 

 

Cerinte specifice postului: 

• Disponibilitate de angajare cu norma parţială pe perioada determinată; 

 Candidatul/a să fie absolvent/ă de studii superioare, cu examen de licență sau echivalent în 

chimie/biochimie/chimie-fizică;  

 Candidatul/a să aibă titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe; 

 Candidatul trebuie să aibă cel putin 2 ani experienţă în implementare de proiecte Orizont 2020/Orizont 

Europa, precum şi în alte tipuri de proiecte din cadrul Programului Cadru European; 

 Cerinţe din Metodologia MIPE-DGPEC privind monitorizarea indicatorilor fizici şi financiari ai 

Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - versiunea Noiembrie 2021: 

 A lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitatea chimie/biochimie/chimie-fizică de cel puţin 5 

ani, anterior depunerii cererii de finanţare  



 A lucrat în cercetare în străinătate în specialitatea chimie/biochimie/chimie-fizică cel puţin 3 ani din ultimii 

5 ani anterior depunerii cererii de finanţare  

 Să fie motivat şi creativ, cu abilităţi avansate de comunicare şi de lucru în echipă. 

Nota: Aceasta poziție este deschisă tuturor candidaților indiferent de sexul, religia, rasa sau orientarea lor 

sexuală, echipa de proiect respingând orice tip de discriminare. 

 

Dosarul de inscriere trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 15 alin. (6) din Legea nr. 319/2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de legislaţia în vigoare, şi anume: 

 Cerere de inscriere la concurs a candidatului; 

 Copie document de identitate şi copii după documente care atesta schimbarea numelui, daca este cazul;  

 Copii ale documentelor care atesta studiile candidatului: diploma de licenţă sau echivalent în 

chimie/biochimie/chimie-fizică, însoţită de foaia matricolă, diplomă de doctor în ştiinţe.  

 Documente care să ateste vechimea în muncă; 

 Curriculum vitae, adaptat cerintelor de angajare 

 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate 

 Documente care atestă experienţă de minim 2 ani în implementare de proiecte Orizont 2020/Orizont 

Europa sau în alte tipuri de proiecte din cadrul Programului Cadru European; 

 

Probe de selectie: 

 Analiza dosarului candidatului (eliminatorie).  

 Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează cu menţiunea "admis" sau "respins". 

 Interviu: se va desfasura la sediul ICMPP sau on-line; comisia de concurs va acorda note 

intre 1 si 10. 

 Nota finala reprezinta media aritmetica a notelor acordate  de fiecare membru al comisiei 

pentru interviu; 

 Ierarhizarea candidatilor se va face conform mediei finale. 

 

Candidatul/a selectat/ă va fi implicat/ă în: 

- consultanţă în management de proiect; - activităţi de diseminare a informatiilor cu privire la 

competitiile/proiectele Orizont 2020/internationale; - promovarea proiectului şi a portofoliului de beneficiari ai 

proiectului; - colaborare la comunicarea cu partenerii internaţionali. 

 

Detalii privind conditiile specifice, sau relaţii suplimentare se pot obtine la Biroul resurse umane la sediul 

Institutului de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” din Iasi, telefon 0332 880 220, sau e-mail 

bionanotech_suport@icmpp.ro . 

 

 

                                                                
 

 

 

Prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a Institutului – Secțiunea “Concursuri”, de către 

Secretarul comisiei de concurs la data de 27.02.2023 
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