
Post vacant - Asistent Cercetare 

 

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi organizează concurs în vederea 

ocupării unui post vacant din cadrul proiectului „Terapii inteligente pentru boli non-

comunicabile, bazate pe eliberarea controlată de compuşi farmacologici din celule încapsulate 

după manipulare genetică sau bionanoparticule vectorizate”, acronim: INTERA, contract de 

finanţare nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0697 (proiect nr. 13PCCDI/2018), responsabil ICMPP 

al Proiectului P2-INTERA: CSII Dr. Ing. Diana CIOLACU, pe următoarea poziţie: 

Asistent Cercetare – pozitie post-doctorală - membru în echipa de implementare a 

proiectului.  

 

Nr de poziţii disponibile: 1 

 

Domeniu de cercetare 

Inginerie chimică; Inginerie biochimică; Ingineria biomaterialelor 

 

 

Data concursului: 20 februarie 2019, ora: 12.00. 

Locul de desfăşurare a concursului: Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi 

 

Condiții specifice necesare ocupării postului 

Candidatul trebuie să deţină titlul de doctor în domeniul chimie şi să aibă experienţă 

privind chimia polimerilor naturali (celuloză, lignină, etc.) şi în tehnicile de 

obţinere/caracterizare a sistemelor polimerice tri-dimensionale, vizându-se aplicaţii în domeniul 

biomedical. Un avantaj îl reprezintă şi experienţa în utilizarea metodelor standard de 

caracterizare (FTIR, SEM, TEM, fluorescenta, UV-VIS, etc) şi cunoștințele în redactarea de 

rapoarte și lucrări științifice în domeniul de interes. De asemenea, candidatul trebuie sa fie 

creativ, independent, motivat si sa prezinte abilităţi de comunicare şi relaţionare. 

  

Conţinutul dosarului de concurs: 

Aplicaţiile vor include:  

- Scrisoare de intenţie cu motivaţia clară pentru care candidează, 

- Curriculum vitae în format Europass, inclusive cu lista de publicații științifice, 

- copii scanate ale documentelor care atestă nivelul de studii și alte documente care atestă 

specializări relevante, 

- dovadă că este cetăţean al unei ţări din Uniunea Europeană - carte de identitate/paşaport 

(eliminatoriu). 



si vor fi trimise la Serviciul resurse umane, sediul Institutului de Chimie Macromoleculară ”Petru 

Poni” din Iaşi, sau pe adresa de e-mail: dciolacu@icmpp.ro 

 

Probe de selecţie:  

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie), 

- Interviu (20.02.2019).  

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la responsabilul ICMPP al Proiectului P2-INTERA, 

CSII Dr. Ing. Diana CIOLACU, email: dciolacu@icmpp.ro. 
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