
 
 

 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
organizeaza concursul in vederea angajarii in cadrul contractului de finantare 33PCCDI / 
2018 cu titlul “Platforma de sisteme inteligente multiagent pentru monitorizarea calitatii 
apei pe sectorul romanesc al Dunarii si Deltei Dunarii”, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-
2017-0637,  proiect component 1 «Proiectarea si testarea unui sistem de senzori dedicat 
pentru monitorizarea cursului Dunarii prin integrare pe vectori robotizati» pentru 
urmatoarele posturi: 
 
Asistent de Cercetare Științifică – UN POST 
 
Termen limită de depunere a dosarelor: 14.06.2018 
Norma de lucru : întreaga – 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână 
Perioada angajării : determinată de 12 luni începând cu data de 01.08.2018 cu posibilitatea 
prelungirii până la finalizarea proiectului (31.12.2020) și încă doi ani după finalizarea 
proiectului. 
 
Condiții generale pentru ocuparea postului: 
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții : 

• să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în 
România ; 

• să cunoască limbă română, scris și vorbit ; 
• să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale ; 
• să aibă capacitate deplină de exercițiu ; 
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestă pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate ; 

• să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ; 

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a altor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor: 

 diplomă de studii universitare sau de masterat sau doctorat; 

 absolvent al unei facultăți cu profil tehnic: Fizică, Inginerie, Chimie ; 

 candidatul trebuie sa fie masterand in ultimul an (trebuie sa se inscrie la 
doctorat in anul 2018), sau doctorand sau postdoctorand la data angajarii, in 
domeniul fizica/inginerie/chimie.  

 acesta trebuie sa fie absolvent de facultate in una din specializarile: chimia 
mediului, fotonica, laseri, plasma, electronica, stiinta materialelor sau fizica 
mediului.  



 
 

 un punct favorabil il constituie detinerea de cunostinte in domeniul utilizarii 
unor instalatii complexe din domeniul ingineriei suprafetelor bazate pe laseri 
(acoperire cu straturi subtiri prin ablatie laser), precum si experienta in tehnici 
de investigare a filmelor subtiri (microscopie de forta atomica, difractie raze x, 
microscopie electronica cu baleiaj sau elipsometrie) 

 cunoasterea limbii engleze este obligatorie. 
 

 
Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente :  

1.  Scrisoare de intenție în limba engleză (format liber); 
2. Curriculum vitae semnat de către candidat cu lista de publicații, dacă este cazul; 
3 Copia actului de identitate; 
4. Copiile diplomelor de studii: liceu, licență, masterat ori echivalente însoțite de foile 

matricole, alte diplome și atestate în domeniul postului pentru care candidează, 
dacă este cazul; 

6. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
7. Copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în 

munca și, după caz, în specialitate. 
 
Actele prevăzute la pct. 3, 4 și 5, vor fi prezentate și în original în vederea conformității 
copiilor cu acestea. 
 
Desfășurarea concursului: 
Concursul constă în două etape succesive: 

1. Selecția dosarelor de înscriere pe baza cerințelor postului; 

2. Interviu. 

 
Locul desfășurării concursului: 
la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov 
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane până la data de 16 iunie 2018 
Concursul se va susține în perioada 17 – 30 iunie 2018 la sediul INFLPR. 
 
Regulamentul de concurs „regulament de concurs-ocupare-functii-cercetare-proiect “se 
gaseste la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente 
(http://www.inflpr.ro/ro/node/158 ).   
 
Pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului și fișa postului, sunteți 
rugați să vă adresați Serviciului Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850, email: 
cezara.varzaru@inflpr.ro . 
 
Pentru informații privind activitățile proiectului de cercetare contactați responsabilul de 
proiect: Mihaela Filipescu, email: mihaela.filipescu@inflpr.ro  
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