Data 16.09.2016

ANUNŢ
INCDT COMOTI organizează concurs pentru încadrarea
activitatea de cercetare ştiinţifică .

pe

grade ştiinţifice a personalului din

Vor fi scoase la concurs următoarele posturi :
Cercetător Ştiinţific Gr. I

2 posturi

- Inginerie Aerospatiala –Sisteme de propulsie : 2 posturi

Cercetător Ştiinţific Gr. II -

3 posturi :

- Inginerie Aerospatiala –Sisteme de propulsie: 1 post ;
- Inginerie Mecanica – Sisteme si echipamente termice : 1 post;
- Inginerie Aerospatiala – Mecanica : 1 post

Cercetător Ştiinţific Gr. III -

15 posturi

-

Inginerie Aerospatiala –Sisteme de propulsie : 5 posturi ;
Inginerie Mecanica - Sisteme si echipamente termice : 2 posturi;
Inginerie Aerospatiala – Inginerie si management aeronautic : 2 posturi;
Inginerie Electronica – retele software : 1 post;
Ingineria si managementul sistemelor tehnologice : 1 post;
Inginerie Mecanica si Mecatronica : 1 post;
Inginerie Electrica – Sisteme electrice : 1 post
Inginerie Aerospatiala – Mecanica : 1 post.
Inginerie Specilitate Acustica si vibratii : 1 post

Cercetător Ştiinţific -

10 posturi

-

Inginerie Aerospaţială – Sisteme de Propulsie : 2 posturi
Inginerie Electrica – Sisteme electrice : 1 post
Inginerie– Specialitate Acustica si vibratii - 1 post
Stiinta Materialelor – Materiale : 3 posturi
Inginerie Mecanica – Masini si echipamente termice : 2 post
Inginerie energetica – Inginerie si protectia mediului : 1 post

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.
Durata şi finalizarea concursului este de max. 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul
comisiei de concurs, şi de max. 45 de zile, la nivelul INCDT COMOTI, de la depunerea raportului comisiei de
concurs.
Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi comunicate înainte cu cel puţin 5 zile, tuturor
persoanelor care au depus dosarul în termenul mai sus menţionat şi îndeplinesc condiţiile de participare la
concurs.
Documentele necesare pentru dosarul de înscriere
a)

cerere-tip de înscriere ;

b)

copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,
precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă/adeverinta pentru a dovedi vechimea;

c)

copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri
ştiinţifice ori academice;

d)

curriculum vitae;

e)

lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;

f)

alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare pt.CS gr.I si CS gr.II: L 319/20013; Ord 3904/2006; Ord
MEC nr. 5100/2005; Ord. MEC nr. 5101/2005 ; Ord. 3548/2006. Lista completa cu documentele necesare pentru constituirea
dosarului in vederea inaintarii catre ANCS se gaseste la Serv. RU.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. VALENTIN SILIVESTRU

