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ANUNŢ
Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ISS) Filiala INFLPR organizează concurs de
ocupare pentru funcţiile de șefi laborator, în condiţiile Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a CCM la nivel de unitate:
1. Laborator Astrofizica, Fizica Energii Inalte si Tehnologii Avansate - 1010
2. Laborator Cosmologie si Fizica Astroparticulelor - 1020
3. Laborator Fizica Teoretica - 1030
4. Laborator Plasma Spatiala si Magnetometrie - 1040
5. Laborator Aplicatii Saptiale Pentru Sanatate si Securitate - 1050
6. Laborator Gravitatie, Microgravitatie si Nanosateliti – 1060
În vederea înscrierii la concurs candidaţii trebuie să prezinte următoarele
documente:
1. Cerere de înscriere
2. Curriculum Vitae, care trebuie să cuprindă elementele din Criteriile de
selecție prezentate în Anexa 3 a Regulamentului de concurs
3. Documente ce atestă îndeplinirea condițiilor de participare, conform
Anexei 1 a Regulamentului de concurs:
- Documentul de identitate,
- Diploma de studii superioare de specialitate (copie),
- Diplomă de doctor/adeverinţă de înscriere la doctorat, unde este cazul
(copie),
- Adeverința medicală
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa de înscrisuri în cazierul
judiciar
- Adeverință de vechime ( eliberată de Serviciul HR)
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- Adeverință privind lipsa sancțiunilor pentru încălcarea dispozițiilor legale
în activitatea desfășurată în cadrul institutului ( eliberată de Serviciul HR)
- lista conținând numele persoanelor relevante, care pot oferi o
caracterizare a candidatului la solicitarea Comisiei de concurs
4. Oferta managerială privind strategia de dezvoltare a laboratorului
5. Lista participărilor la programe/proiecte cuprinse în planuri/programe de
cercetare naționale sau internaționale
Regulamentul de concurs poate fi consultat pe site-ul: www.spacescience.ro
Dosarele vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane, până la data de 15.01.2015.
Concursul va avea loc în data de 21.01.2016, ora 10:00 la sediul ISS.
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