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INSTITUTUL ASTRONOMIC, cu sediul in localitatea Bucureqti, str. Culitul de Argint nr. 5,
organizeazd concurs penftu ocuparea funcfiei contractuale vacante, de:

F Cercetltor $tiinfific III cu norml intreagi, pe durati nedeterminati, in cadrul
Compartimentului Astrofizicd Solard.

Cerinfelele generale ale postului:

- Activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in inv[tdmAntul superior de cel pulin 6 ani
sau de 4 ani in cazul candidalilor care delin titlul de doctor; pentru candidalii care provin din
afara invdtdmAntului superior sau a cercetdrii qtiinlifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru
candidalii care delin titlul de doctor.

Cerinle specifice postului:

- Un scor ISI cumulat de minim 1,5 pentru articolele publicate de candidat in calitate de autor sau
coautor;

- Un numdr de minim 5 articole sau c6r!i publicate de candidat in tematica postului scos la
concurs;

Cercetitor Stiintific III - Astrofizici Solari:

Tematica;

. Observarea Soarelui pe mai multe lungimi de undd

. Regiuni active solare

. ErupJii solare
, Protuberante solare
' Ejec! i i  coronale de mash
. Ejeclii interplanetare de masd qi efectele 1or asupra Pdmdntului

Candidatii vor depune toate actele de inscriere la Biroul Resurse Umane.

Aite necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:
1. Cerere de inscriere adresati directorului Institutului Astronomicl
2. Curriculum vifae detaliat, datat gi semnat pe fiecare pagini (model EUROPASS);

rg



3. Declarafie pe proprie rispundere ci nu are condamniri penale care si-l facl
incompatibil cu funcfia pentru care candideazi, cu completarea dosarului de concurs
(pfini la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar in original;

4. copii legalizate dupi: diploma de bacalaureat sau echivalenti, diploma de licen{i sau
echivalent5, insofite de foaia matricoli, diplomi de master sau echivalenti insotiti de
foaia matricoli;

5. copie legalizati de pe diploma de doctor in ramura de gtiin{n corespunzltoare
postului,precum qi de pe alte diplome sau titluri qtiinfifice ori academice;

6. lista lucririlor publicate, semnatl 9i datatd pe fiecare pagini, insofiti de cAte un
exemplar din cel pulin 5 lucriri reprezentative;

7. memoriu de activitate;
8. Originalul gi copia actului identitate qi a certificatului de cisitorie (daci este cazul);
9. Originalul ;i copia legalizatd, a carnetului de munci qi adeverin{i de vechime in original

(daci a lucrat in striinatate copie tradusl qi legalizatl dupi adeverinfa de vechime);
10. Adeverin{i medicali care sI ateste starea de sdnitate, in clarn numirul, data, numele

emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sinita{ii

Dosarele de concurs se primesc la compartimentul Financiar- Contabilitate - Resurse Umane
pAnd la data de 05 iunie 2017.' ora 14:00, c6nd expird termenul limitd de depunere a dosarelor.

Concursul se va desfEqura in data de 20 iunie 2017, ora 12:00, la sediul Institutului
Astronomic din str. Culitul de Argint nr. 5, sector 4, Bucureqti .

C6qtigdtorul concursului va fi stabilit de Comisia de Concurs in urma analizdrii dosarelor de
concurs qi a suslinerii de cdtre candidali a unei probe interviu. Aceasta se va desfEsura in data de 20
iunie 2017, ora 12:00 la sediul Institutului Astronomic din str. Culitul de Argint nr. 5, sector 4,
Bucureqti, qi va consta in suslinerea unei prezentdri a activittlii gtiinlifice a candidalilor qi a
proiectelor de dezvoltare ulterioard a acesteia.

Cdqtigdtorul concursului va fi anunfat pe pagina web a Institutului Astronomic cu termen de
contestalie de 1 zi.

Relalii suplimentare se pot obline zilnic intre orele 10 - 14 la telefon : 02L335.68.92.
Persoane de contact: Ec. Brai Mirela / Ionicd Elena Florentina.


