
 

 

Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI 

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului 

național de cercetare-dezvoltare, Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 

pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 

Titlul Proiectului: “Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare 

pentru dezvoltarea universității și regiunii” 

Număr contract: 18 PFE/2018 

Beneficiar al proiectului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  

 

 

 

ANUNȚ: 

privind recrutarea în vederea selecției a unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de 

cercetare în controlul calității produselor alimentare, poziția 2 -  Cod COR: 214535, pe 

perioadă  determinată de 10 de luni, în cadrul proiectului cu titlul „Excelență în cercetare 

avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii”,  

contract nr. 18 PFE/2018 

  

Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii 

și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției a unui Asistent de 

cercetare științifică/Asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare, 

poziția 2 -  Cod COR: 214535 în cadrul proiectului “Excelență în cercetare avansată, 

leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii”, contract nr. 18 

PFE/2018.  

Postul scos la concurs este cu jumătate de normă de lucru iar tariful lunar brut este de 2400 

RON (2454 RON incluzând și cheltuielile angajatorului). 

 

Criterii minimale pentru înscrierea la concurs:  

Doctorand sau doctor în Ingineria Produselor Alimentare 

 

Concursul va consta în:  

1. Analiza dosarului de concurs.  

2. Interviu în vederea testării cunoștințelor, abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor. 

Precizare: în cazuri justificate (de ex. mobilitate academică, stagiu de cercetare), interviul 

poate fi organizat și prin video-conferință.  

 

Domeniul de activitate: Cercetare-dezvoltare.  

 

Calendarul  procesului de recrutare și selecție: 

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 – 25 Octombrie 2019. Dosarele înregistrate la 

Registratura USV (sala E135, corp ), se vor depune în sala D012 – corp D, interval orar 10-15, 

în zilele lucrătoare. 












