IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DE

CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL II
IN VEDEREA INSCRIERII LA CONCURS, CANDIDATII TREBUIE SA PREZINTE:

A) Documente de eligibilitate

Conform Legii 319/2003 Art. 15 pct. 6:
1. cerere-tip de inscriere;
2. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau
echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de
foaia matricola, copie legalizata de pe cartea de munca sau
copie-extras de pe Registrul general de evidenta a
salariatilor, pentru a dovedi vechimea (activitate de
cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul
superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor; pentru
candidatii care provin din afara invatamantului superior sau
a cercetarii stintifice, o vechime de 12 ani in profilul
postului), copie legalizata de pe certificat de nastere,
certificat de casatorie (daca este cazul);
3. copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta
corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau
titluri stiintifice ori academice;
4. curriculum vitae;
5. lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel
putin 5 lucrari reprezentative.
6. pentru candidatii din afara institutului (care nu au functia de
baza in IFIN-HH), acceptul sefului de departament din
IFIN-HH unde ar urma sa-si desfasoare activitatea in cazul
promovarii concursului;
7. dovada existentei fondurilor necesare acoperii salariului de
baza (minimul din grila) pentru cel putin un an calendaristic
de la data depunerii dosarului.

B) Dosar alcatuit conform prevederilor cuprinse in Criteriile
Comisiei de Fizica a CNATDCU Cap. III privind conferirea titlului
de CS II si a Regulamentului IFIN-HH privind ocuparea functiei si
acordarea gradului profesional de CS II.
Candidatii sunt rugati sa prezinte si pe suport magnetic materialele
continute in Dosarul solicitat la punctul B.
Criteriile Comisiei de Fizica a Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si
Regulamentul IFIN-HH privind ocuparea functiei si acordarea gradului
profesional de CS II se gasesc pe pagina web a institutului
(http://www.nipne.ro) sau pot fi obtinute la cerere de la Compartimentul
Resurse Umane al IFIN-HH.
TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR LA
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE AL IFIN-HH ESTE
11.02.2008, ORA 15.
Relatii suplimentare pot fi obtinute de la Compartimentul Resurse Umane al IFIN-HH (tel.
4042300 interior 4612 sau 4639, email: ralucas@ifin.nipne.ro).

