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Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare  Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București anunță scoaterea la concurs a 2 posturi de asistent de 
cercetare (ACS) și un post cercetator științific (CS), cu contract individual de muncă pe o perioada determinată până la data de 31.12.2022, cu normă 
întreagă, în cadrul proiectului CONTUR (87PCCDI/31.03.2018), cu următoarele cerințe:  
 

1 post ASC – Fizica Atmosferei  1 post ASC – Fizica Curgerilor 1 post CS Mecatronică 
▪ Studii superioare în domeniul tehnic - 

specializare fizică, chimie, inginerie electronică, 
științe aplicate, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă*; 

▪ Diploma de master* inginerie, fizică sau chimie;  
▪ Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft 

Office, Internet Explorer; 
▪ Cunoștințe de fizica atmosferei, optică, 

electronică;  
▪ Cunoștințe de prelucrare, interpretare și 

valorificare date atmosferice; 

▪ Studii superioare în domeniul tehnic – inginerie 
mecanică /aerospațială /electrică, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă*;  

▪ Cunoștințe de operare PC: Windows, Linux, 
Microsoft Office, Fortran, Matlab, Ansys Fluent, 
Ansys CFX, alte coduri CFD open; 
 

▪ Studii superioare în domeniul tehnic – inginerie 
mecanică /aerospațială /electrică, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă*; 

▪ Cunoștințe de operare PC: Windows, Linux, 
Microsoft Office, Fortran, Matlab, Ansys Fluent, 
Ansys CFX, alte coduri CFD open;  

▪ Cunoștințe de prelucrare, interpretare și 
valorificare a datelor, numerice si 
experimentale (statistică elementară, regresii, 
analiza Fourier - Matlab); 

o Cunoștințe solide de limba engleza;                                                                       ○  Abilități bune de comunicare; 
o Capabil să lucreze atât în echipă, cât și individual;                                                    ○  Acuratețe, rapiditate, orientare spre rezultate, tenacitate, atenție distributivă. 

*Se acceptă inclusiv promoția 2018, în urma dovedirii susținerii examenului de licență, respectiv masterat.  
 

Calendarul propus pentru selecția candidaților este următorul:  
1. Termen limită pentru depunerea dosarelor – 30 zile de la publicarea anunțului pe site-urile: www.incas.ro, http://jobs.ancs.ro/index.php.  
2. Analiza dosarelor candidaților și invitarea candidațiilor pentru examinare – 3  zile de la finalizarea termenului pentru depunerea dosarelor. 
3. Interviu de testare profesională/angajare. 
4. Publicarea rezultatelor privind selecția finală. 

Candidații care va obține un punctaj de minim 80 puncte vor fi angajați pe perioadă determinată începand cu data de 26.11.2018. 
 

Informații suplimentare: Marilena Ghemuleț, Secretariat C&D INCAS, e-mail: ghemulet.marilena@incas.ro, tel: 0788398961. 
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