
 

 
PCE 2020 
 
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 stiintifica, in cadrul proiectului PCE 2020 cu titlul „Conversia superioara a emisiei lantanidelor 
asistata de metale tranziționale: Elucidarea mecanismelor in domeniul spectral si temporal (TUPLAN)" 
Perioada angajarii : determinata de 6 luni, norma de 40 ore/saptamana. 
 
Candidatul selectat va lucra in domeniul spectroscopiei si sintezei de nanoparticule dopate cu lantanide sau ioni 
de metale tranzitionale. 
Activitatile principale ale candidatului constau in: 
1. Realizare de montaje experimentale si masuratori de spectroscopie optica cu excitare laser in regim continuu 
si pulsat, spectre de excitare, dinamica a luminescentei, dependenta intensitatii de emisie cu energia pulsului 
laser, etc.; 
2. Sinteza de nanoparticule de tip NaLnF4 sau LiLnF4 prin metoda „thermal decomposition” ; 
3. Redactarea de rapoarte stiintifice;  
 
Conditii generale pentru ocuparea postului: 
 
Pregatire de specialitate: Studii superioare (Fizica/ Fizica Tehnologica / Stiinta Materialelor Chimie-fizica/ 

Chimie / Stiinte ingineresti aplicate). 
Perfectionari (specializari): - 
Aptitudini necesare: 
- Cunostinte de baza in teoria lantanidelor. 
- Abilitatea de a lucra atat in echipa cat si individual; 
- Capacitate si dorinta de a invata permanent; 
- Capacitatea de a se exprima fluent in scris si in vorbire; 
- Cunostinte temeinice de limba engleza; 
- Capacitatea de conduce un experiment independent (montaj experimental si achizitie date) 

-  
Cerinte specifice: 

- Cunostinte temeinice de teoria lantanidelor ; 
- Experienta in folosirea aparatelor/echipamentelor specifice laboratoarelor optice 

 
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 04.04.2023. 

Data concursului se va anunta ulterior. 

Candidatii sunt rugati sa trimita CV-ul si o scrisoare de intentie la adresa de email tiseanuc@yahoo.com / 

carmen.tiseanu@inflpr.ro si cezara.varzaru@inflpr.ro, 

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. 

 
 



 2 

 


