
 

 
 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu 
sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de 
Asistent de cercetare, norma intreaga, in cadrul proiectelor PCE 57/08.02.2021 si PTE 
88/29.07.2022.  
 
Perioada angajarii: determinata de 12 luni, incepand cu data de 1.04.2023, cu posibilitate de 
prelungire. 
 
Conditii generale pentru ocuparea postului: 
 
Pregatire de specialitate in domeniile Fizica, Inginerie Fizica, Stiinta Materialelor sau Ingineria si 
Managementul Sistemelor Tehnologice; 

• - cunostinte fundamentale de optica; 

• - abilitati pentru lucrul in laborator cu sisteme optice; 

• - cunostinte fundamentale de metalurgie fizica 

• - cunostinte fundamentale despre  tehnici de caracterizare a metalelor: microscopie optica si 
electronica, XRD; 

• - interes in lucrul cu roboti si masini industriale; 

• - capacitate de analiză şi sinteză; 

• - abilităti de comunicare orală şi in scris; 
Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. 
 
Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele documente: 
 

1. cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General (se completeaza la 
Serv.Resurse Umane); 

2. copia actului de identitate; 
3. curriculum vitae semnat de către candidat; 
4. copiile diplomelor de studii, alte diplome si atestate în domeniul postului pentru care  

candidează;  
5. copie a certificatului de naștere; 
6. copie a certificatului de căsătorie (daca este cazul); 
7. adeverința care sa ateste vechimea in munca si, după caz, în specialitate; 
8. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  
9. Actele prevăzute la pct. 2, 4, 5,6,7 vor fi prezentate și în original în vederea conformității  

copiilor cu acestea. 
 
Locul desfasurarii concursului: la sediul INFLPR din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, jud. 
Ilfov 
 
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana pe data 14.02.2023 
 
Data concursului se va anunta ulterior. 
 
Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor de 
cercetare-dezvoltare atestate, asistenti de cercetare, doctoranzi, tehnicieni in cadrul 
proiectelor nationale si internationale desfasurate in Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)” se gaseste pe 
https://www.inflpr.ro/ro/system/files/regulament_de_concurs_ocupare-functii_cercetare_proiect.pdf 
Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, 
telefon 021-4574550 int. 2850. 
 
 
 
 
 
 
 


