Titlul proiectului: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a
comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și
identitate culturală
Nr. 56PCCDI / 2018
Contractor: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

ANUNȚ
privind recrutarea în vederea selecției a 3 asistenți de cercetare științifică în domeniul economie, pe
perioada determinată de 21 de luni, în cadrul proiectului “PORTofoliu de instrumente inovative

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea
elementelor de patrimoniu și identitate culturală”, contract nr. 56PCCDI/2018
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea
selecției a trei asistenți de cercetare științifică în domeniul economie în cadrul proiectului cu titlul
PORTCultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu
potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală, contract nr.
56PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884 (site proiect www.portcultural.usv.ro).
Asistent de cercetare științifică (doctorand) - 3 posturi
Norma de lucru: (8 ore/zi),
Criterii minimale pentru înscriere la concurs (cerințele postului):
1. Candidatul este doctorand în domeniul Științe economice;
2. Experiență în cercetare în domeniul Științe economice;
3. Cunoștințe de operare pe calculator (Word/ Excel/ SPSS/ STATA/ EViews/ NVivo): nivel
avansat;
4. Cunoștințe privind metodologia cercetării cantitative și calitative;
5. Limbi străine: engleză (citit, scris și vorbit nivel avansat).
Concursul va consta în:
1. Analiza dosarelor de candidatură;
2. Interviu privind tematica proiectului.
Domeniul de activitate: Cercetare-dezvoltare.
Calendarul procesului de recrutare și selecție:
Înscrierea la concurs: 23 noiembrie-21 decembrie 2018, până la ora 16:00
Afișarea rezultatelor cu privire la analiza dosarelor: 27 decembrie 2018, până la ora 16:00
Depunerea contestațiilor cu privire la procesul de evaluare și selecție a dosarelor de candidatură:
28 decembrie 2018, până la ora 16:00
Afișarea rezultate la contestații: 3 ianuarie 2019, până la ora 16:00
Organizarea interviului de concurs: 7 ianuarie 2019, ora 12,00
Afișarea rezultatelor finale în urma interviului: 8 ianuarie 2019, până la ora 16:00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele finale după organizarea interviului: 9 ianuarie 2019, până
la ora 16:00
Afișare rezultate contestații: 10 ianuarie 2019, până la ora 16.00
Afișare rezultate finale: 11 ianuarie 2019, până la ora 16.00

Contractul de angajare este planificat începând cu data de 17.01.2019
Documente necesare pentru înscriere:
a) Formularul de înscriere la concurs – se găsește pe pagina web a USV;
b) Copie după actul de identitate (se va prezenta și în original);
c) Copie certificat naștere (se va prezenta și în original);
d) Copie certificat căsătorie, dacă este cazul (se va prezenta și în original);
e) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
f) Adeverință de doctorand;
g) 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;
h) Curriculum Vitae în format european (ultima versiune);
i) Lista lucrărilor publicate;
j) Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu aveți antecedente penale.

Înscrierile se vor face la:
Dosarele, înregistrate la Registratura USV, se vor depune la sala E012 din cadrul Universității
„Ștefan cel Mare” din Suceava și se vor trimite în format .pdf la adresa portcultural@usm.ro.
Informații suplimentare prin email: prelipceang@usm.ro

Director de proiect,
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
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Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
Director de proiect

Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC
Jurist

Ec. Anișoara MOLDOVICEAN
Șef SRU

Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA
Rector

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
Atribuții și sarcini:
 Aprofundează aspectele fundamentale și cercetările actuale în conformitate cu tematica proiectului;
 Participă la realizarea activităților din cadrul proiectului PORTCultural: PORTofoliu de instrumente
inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea
elementelor de patrimoniu și identitate culturală, contract nr. 56PCCDI/2018, în conformitate cu
planul de realizare al proiectului complex și directivele atribuite pe cale ierarhică;
 Desfășoară activități de cercetare în domeniul științelor economice;
 Participă la realizarea studiilor pe teren;
 Participă la activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului în comunitatea științifică națională și
internațională prin elaborarea de articole științifice, susținerea și publicarea acestora;
 Alte sarcini la solicitarea directorului de proiect.

Responsabilități:
 Răspunde de rezolvarea la termen și în bune condiții a sarcinilor și atribuțiilor stabilite;
 Răspunde de calitatea profesională a rezultatelor activităților.

Data,

Semnătura titularului postului (angajatului)

