
 
 

 

Sursa de finanțare: UEFISCDI România 
Titlul proiectului: Circulația atmosferică de iarnă în Europa de Est în Holocen 
Nr. contract de finanțare: PCE 131/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-2723) 
 
 

ANUNȚ 
 

în cadrul proiectului cu titlul Circulația atmosferică de iarnă în Europa de Est în Holocen, ce face obiectul 
contractului de finanțare nr. 131 din 2021 

 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui 
Cercetător în geografie/263212, pe perioadă determinată de 30 luni, cu 168 ore de munca pe lună, în cadrul 
proiectului cu titlul Circulația atmosferică de iarnă în Europa de Est în Holocen, ce face obiectul 
contractului de finanțare nr. 131 din 2010 în conformitate cu Procedura Internă privind recrutarea și selecția 
personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile 
derulate în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (Cod: PO-SRU-02-1) aprobată prin Hotărârea 
Senatului nr. 73 din 19 iulie 2018. Salariu brut lunar va fi de 8313 lei/lună iar activitatea este estimată să 
înceapă în cursul lunii iulie 2021. 
 
I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

Depunerea dosarelor de candidatură 7-13 iunie 2021 (zilnic până la ora 16:00), fără zilele 
de sâmbătă și duminică 

Publicarea rezultatelor 14 iunie 2021 

Depunerea contestațiilor 15 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor  16 iunie 2021 

Publicare rezultate 17 iunie 2021, ora 16 

Proba interviu  18 iunie 2021, ora ........, Sala  

Publicarea rezultatelor  21 iunie 2021 

Depunerea contestațiilor 22 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor  23 iunie 2021 

Publicarea rezultatelor finale 24 iunie 2021, ora 16 

 
II. Poziție în echipa proiectului: 

Codul ocupaţiei   Cercetător în geografie /263212 
Programul de muncă 8 ore/zi (normă întreagă) 
Modul de ocupare a 
postului 

- Analiza dosarului candidaților (eliminatorie); 
1. Doctorat în domeniul Geografie (specializarea geomorfologie) – 

eliminatoriu 
2. Cunoștințe de operare a analizatorului Picarro L2130i – eliminatoriu 
3. Punctaj conform grilei: 

3.1. Proiecte cu finanțare internațională coordonate – 30 puncte 
3.2. Proiecte de cercetare cu finanțare națională coordonate – 20 de puncte 

pentru fiecare proiect 
3.3. Membru în echipa proiectelor de cercetare – 5 puncte pentru fiecare 

proiect 
3.4. Articole vizibile în Web of Science – 2 puncte pentru fiecare articol 

 



 
 

 

- Interviu, în vederea testării abilităților, aptitudinilor, cunoștințelor, 
experienței și motivației candidaților, în conformitate cu specificațiile fișei 
postului și tematica de concurs. 

Nivelul postului Cercetător în geografie 
Pregătirea profesională Doctorat în domeniul Geografie (geomorfologie) 
Experiența necesară 
executării operațiunilor 
specifice postului 

Experiență postdoctorală de minim 10 ani, experiență în colectarea și analiza 
materialelor sedimentare din depozite terestre, lacustre și speleale (analiza 
geocronologică, geochimică, sedimentologică), experiență în interpretarea și 
publicarea datelor astfel obținute 

Sarcinile şi 
responsabilităţile postului 

Colectarea de materiale din depozite sedimentare terestre, lacustre și speleale 
Analize geocronologice, geologice, geomorfologie și sedimentologice pe 
materialele colectate 
Publicarea rezultatelor și diseminarea acestora la manifestări științifice 

 
III. DOSARELE DE CANDIDATURĂ 

 
Conţinutul dosarului de candidatură: 
1. Cerere tip de înscriere la concurs (se găseşte pe pagina web a USV); 
2. Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină; 
3. Copie simplă după actul de identitate; 
4. Copii ale diplomelor/adeverințelor, conform cerințelor din fișa postului, certificate conform cu 
originalul. 
5. Lista publicațiilor și a proiectelor de cercetare coordonate 

 
Dosarele de candidatură se înregistrează și se depun la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" 

din Suceava, corp E, sala E135, având la exterior următoarea mentiune: ,,CANDIDAT pentru postul (se va 
menționa denumirea postului) în cadrul proiectului cu titlul ,, Circulația atmosferică de iarnă în Europa de 
Est în Holoce” în plic sigilat conform calendarului. 

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale 
de concurs, acesta poate formula contestație în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului. 
Contestațiile se vor înregistra și depune în plic sigilat, conform calendarului de concurs la registratura 
Universității ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, având la exterior următoarea mențiune: ,,C0NTESTAȚIE 
pentru postul (se va mentiona denumirea postului) în cadrul proiectului cu titlul Circulația atmosferică de 
iarnă în Europa de Est în Holocen. 

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.usv.ro. 
Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați coordonatorului 

activității, dr. Luminița Preoteasa, adresa de email preluminita@gmail.com. 
 
 

 Tematică interviu: colectarea și analiza materialelor sedimentare din depozite terestre, lacustre și 
speleale, analiza (geocronologie, LOI, geologie, granulometrie, sedimentologie) materialelor colectate, 
interpretarea datelor astfel obținute 
 
 


