
 

ANUNȚ 

privind recrutarea în vederea selecției a 2 Asistenți de Cercetare Științifică (ACS) pe perioadă 

determinată de 20 luni, cu posibilitate de prelungire 2 ani, în cadrul proiectului SMiLE-EV - 

Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie 

Electrică, contract nr. 36 PCCDI/15.03.2018 

 

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în 

vederea selecției a doi asistenți de cercetare științifică, studii superioare, în cadrul 

proiectului SMiLE-EV - Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru 

transport cu propulsie Electrică, contract nr. 36 PCCDI/15.03.2018 ( www.smile-ev.usv.ro ). 

 

Asistent de cercetare științifică (doctorand, doctor, postdoctorat) – 2 posturi 

- Angajare normă întreagă timp de 20 luni cu posibilitate prelungire 2 ani; 

- Timp de lucru: 8 ore/zi; 

- Salariul brut lunar: 3.000 lei/lună (inclusiv cote angajator 2,25%). 

Criterii minimale înscriere concurs (cerințe post): 

1. Candidatul are studii superioare absolvite și este doctorand, doctor sau postdoctorat; 

2. Experiență în cercetare; 

3. Cunoștințe privind metodologia cercetării; 

4. Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit nivel mediu). 

Concursul va constă în: 

1. Analiza dosarelor de candidatură; 

2. Interviu în vederea testării cunoștințelor, abilităților și motivației candidaților; 

Candidații vor prezenta în format ppt (15 min) experiența profesională și planul 

personal de dezvoltare profesională. 

Domeniul de activitate: Cercetare-dezvoltare, Dezvoltare experimentală. 

Calendarul procesului de recrutare și selecție: 

http://www.smile-ev.usv.ro/


• Înscrierea la concurs: 21 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019, în zilele lucrătoare între 

08.00-16.00, prin depunerea dosarele la Registratura Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava; 

• Afișarea rezultatelor analizei dosarelor se va face în data de 15 ianuarie 2019 până la 

ora 16.00, sala C302, respectiv pe adresele de e-mail ale candidaților din dosarele de 

concurs; 

• Depunerea contestațiilor cu privire la procesul de evaluare și selecție a dosarelor de 

candidatură se poate face pe data de 16 ianuarie 2019, până la ora 16.00 la 

Registratura Universității Ștefan cel Mare; 

• Afișarea rezultatelor la contestații în data de 17 ianuarie 2018, până la ora 12.00 și a 

rezultatelor finale privind analiza dosarelor se va face în data de 18 ianuarie 2019, ora 

12.00, sala C302, respectiv pe adresele de e-mail ale candidaților. 

• Organizarea interviului de concurs: 21 ianuarie 2019, ora 9.00, sala C302. 

• Afișarea rezultatelor finale în urma interviului: 22 ianuarie 2019, ora 16.00, sala C 302 

și pe adresele de e-mail ale candidaților; 

• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele finale după organizarea interviului: 

23 ianuarie 2019, ora 16.00, la Registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava; 

• Afișare rezultate contestații: 25 ianuarie 2019, ora 12.00, sala C 302; 

• Afișare rezultate finale: 28 ianuarie 2019, ora 12.00, sala C 302 și pe adresele de e-

mail ale candidaților; 

• Contractul de angajare va începe la data de 29 ianuarie 2019. 

Informații suplimentare prin e-mail la adresa filote@usm.ro.  

Dosarul de concurs va cuprinde: 

1. Cererea de înscriere la concurs (un model este disponibil pe pagina web a USV) care 

include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informaților prezentate 

în dosar; 

2. Copia actului de identitate (se va prezenta și în original); 

3. Copie certificat de naștere; 

4. Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul (se va prezenta în original); 

5. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (se vor prezenta și în original); 

6. Adeverință de doctorand (dacă este cazul)/ Diplomă de doctor; 

mailto:filote@usm.ro


7. Adeverință medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, care să ateste 

starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

8. Curriculum Vitae în format european (ultima versiune); 

9. Lista lucrărilor publicate / contractelor la care a fost membru în colectiv; 

10. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu aveți antecedente penale. 

 

Dosarele de înscriere se depun înregistrate la Registratura Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava, iar o arhivă cuprinzând documentele depuse la dosar, în format 

electronic, va fi transmisă pe e-mail la adresa filote@usm.ro . 

 

 

 

 

Manager proiect SMiLE-EV, 

Constantin FILOTE 

 

 

Prof. univ. dr. ing. 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

E-mail: filote@usm.ro 
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UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE”    APROBAT 

 SUCEAVA       RECTOR, 

 

 

       Prof. univ.dr.ing. Valentin POPA 

 
 

FACULTATEA, COMPARTIMENTUL, 

SERVICIUL  

 

MANSiD 

 

FIȘA POSTULUI (F.P.) 

COD. FP       ______________ 

Exemplar nr. ______2________ 

TITULARUL POSTULUI 

 

 

Pag. ____1____din _____2_____ 

Denumirea postului conform nomenclatorului 

de profesii 

Asistent de cercetare științifică 

 

Pregătirea profesională impusă ocupantului 

postului 
Studii superioare, Doctorand/Doctor/Postdoctor în inginerie 

Gradul profesional al ocupantului postului Asistent de cercetare științifică 

Nivelul postului 

(de conducere, de execuție) 
De execuție 

  

Relații 

ierarhice 

Se subordonează Manager proiect USV, Coordonator proiect component Pr.1 

SMiLE-EV - Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru 

transport cu propulsie Electrică, nr. 36PCCDI/2018 

Are în subordine  

 

Punctajul 

postului 

Minim  

Maxim  

Mediu  

 

 

 

 

 

Descrierea 

postului 

Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

Cunoașterea metodologiilor de cercetare specifice implementării proiectelor 

in parteneriat 

Dificultatea operațiunilor 

specifice postului 
Operațiunile specifice postului implică dificultăți medii spre majore 

Responsabilitatea implicată de 

post 
Conform sarcinilor stabilite în proiect SMiLE-EV  

Sfera de relații (de a intra în 

relații, de a răspunde) 

Se afla in relații si răspunde de colaborarea cu Directorul de proiect al 

Coordonatorului USV 

Intrarea în 

vigoare 

Decizia de numire pe post Nr. XX / RU din 28.01.2019 

Data intrării în vigoare 29.01.2019 

 

 

Actualizarea fișei postului 

 (Data și cine face actualizarea) 

Se face când: 

• Se schimbă ocupantul postului 

• Se schimbă persoanele cu  responsabilități 

• Se modifică sau se schimbă atribuțiile postului 

• Are loc un transfer de posturi 

Arhivarea fișei postului Șef Serviciu Resurse Umane, Birou Resurse Umane – Dosarul Proiectului, 

27.01.2017 

 

Întocmit 

(Șef direct) 

Nume și prenume Constantin FILOTE 

Funcția Manager proiect 

Data 28.01.2019 

Semnătura  

 

Avizat 

Oficiu Juridic 

Nume și prenume Oana Georgeta BOICU-POSAȘTIUC 

Funcția Jurist 

Data 28.01.2019 

Semnătura  

 

Avizat 

Șef serviciu 

personal 

Nume și prenume Anisoara L. MOLDOVICEAN 

Funcția Sef serviciu resurse umane 

Data 28.01.2019 

Semnătura  

 

Data:        Semnătura titularului postului 

       (angajatului) 

 



 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

 

Atribuții și sarcini: 

 

 

• Aprofundează aspectele teoretice și cercetările actuale în conformitate cu Agenda Comună 

și Planurile de realizare ale proiectelor componente ale proiectului complex SMiLE-EV - 

Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie 

Electrică, contract nr. 36 PCCDI/15.03.2018 și sarcinile primite pe cale ierarhică; 

•  Contribuie la modelarea și simularea algoritmilor de control al echipamentelor realizate în 

proiectele componente; 

• Asigură implementarea în timp real a algoritmilor de control pe sisteme cu DSP (dSPACE, 

Technosoft) și pe simulatoarele de timp real de tip OPAL-RT; 

• Concepe, proiectează, realizează și testează schemele și modulele componente 

corespunzătoare proiectului component Pr1. 

• Desfășoară activități de cercetare și inovare specifice proiectului component Pr1; 

• Participă la activitățile de promovare și diseminare din cadrul proiectului; 

• Comunică cu responsabilii partenerilor din proiect pe teme legate de realizarea proiectelor 

componente; 

• Participă la raportările tehnico-științifice de etapă și finale; 

• Asigură asistența și consultanța de specialitate în cadrul proiectului; 

• Participă la întocmirea documentelor necesare derulării proiectului. 

 

 

Responsabilități: 

 

• Asigură comunicarea cu managerul de proiect/responsabil proiect component Pr1; 

• Asigură desfășurarea în bune condiții a activităților proiectului de care răspunde; 

• Răspunde de realizarea la termen a sarcinilor și atribuțiilor stabilite; 

• Comunică si relaționează cu membrii echipei si cu partenerii consorțiului; 

• Răspunde prompt la solicitări și demonstrează flexibilitate; 

• Consultă documentația aferentă proiectului și Agendei Comune de cercetare; 

• Contribuie la diseminarea rezultatelor proiectelor componente; 

• Realizează sarcinile de lucru primite, la timp și conform standardelor impuse. 

 


