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Programul Operaţional Sectorial "CreştereSlCompetivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!"
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Nuclear Physics

Extreme Light Infrastructu re - Nuclear Physics
(ELI-NP) - faza I

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Sistem Laser de 20PW
Două braţe sincronizate de 10PW

Fascicul Gama
Energie gama maximă: 20 MeV
Flux total: 1013 fotoni/sec
Lăţimea de bandă: 0.1%

Metoda de producere: fotoni
În vizibil retrolrnprăşttaţi
pe electroni de Înaltă energie

wwweli-np.ro

Cercetare ştiinţifică la ELI-NP
!.!2 • Inţelegerea mecanismelor de accelerare
~ cu ajutorullaserului
~ • Nuclee exotice şi studii de astrofizică
E nucleară

~ • Proprietăţile vidului şi crearea de particule
§ În interacţiunile dintre fasciculele laser şi
u.. radiaţia gama
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• Comportarea materialelor În câmpuri
extreme de radiaţie

• Gestionarea materialelor nucleare
• Tomografie industrială
• Surse intense de pozitroni şi neutroni pentru

caracterizarea materialelor/ proceselor

Material editat de
Institutul Naţional de Fizicăşi Inginerie Nucleară ({Horia Hulubei»
Data publicării materialului: martie 2014

"Conţinutul acestui material nu reprezintă În mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României"

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.ancs.ro,http://amposcce.minind.ro



Aici, În România,
se clădeşte

•
J)))))) ]

Nuclear Physics

Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics
O mare aventură ştiinţifică a început!

Vrei o poziţie de cercetător la
un mare Centru European?

O carieră ştiinţifică care se
construieşte odată cu ELI-Np,

cel mai important proiect
de cercetare ştiinţifică

din istoria României.
Viitorul nu aşteaptă,
se întâmplă!

Poziţii deschise de cercetători
ştiinţifici seniori şijuniori,

asistenţi post-doctorali de
cercetare, ingineri şi tehnicieni.

Porţi deschise pentru cariere
veritabile În Marea Ştiinţă,

aici, În România!
Dacă eşti bun, aplică acum!

Descrierea posturilor, profilurile
candidaţilor şi regulamentele de
selecţie se găsesc la adresa
http://www.eli-np.ro/jobs.php.

Trimiteţi aplicaţiile către
Departamentul de Resurse Umane

(human.resources@eli-np.ro).


