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Anunț de recrutare și selecție 
 

În vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor propuse și a desfășurări în bune condiții a etapelor 
proiectului nr. 887917 BeonNAT (H2020-BBI-JTI-2019/BBI-2019-SO1-R1), Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava scoate la concurs un post de cercetător și două posturi de asistent de 
cercetare cu timp parțial de lucru, pe perioadă determinată, în următoarele condiții: 
 

Nr. 
crt. 

Funcția ocupată în 
proiect 

Perioada de 
desfășurare activității 

Nr. 
luni 

Nr. ore/ 
lună 

Tarif orar* 
(lei) 

1.  Membru echipă - 
Cercetător în Silvicultură, 
doctor (COR: 213251) 

11.12.2020 – 30.09.2021 10 10 160 

2.  Membru echipă - Asistent 
de cercetare în 
Silvicultură / doctorand 
(COR: 213253) 

11.12.2020 – 31.10.2023 35 25 60 

3.  Membru echipă - Asistent 
de cercetare în 
Silvicultură / doctorand 
(COR: 213253) 

11.12.2020 – 31.10.2023 35 25 60 

* inclusiv contribuții angajat și angajator (lei) 
 
Activitățile posturilor cuprind efectuarea de activități de cercetare fundamentală în domeniul 
proiectului BeonNAT (https://www.bbi-europe.eu/projects/BeonNAT), elaborarea de publicații 
științifice și colectarea de date pentru efectuarea studiului de caz prevăzut în proiect.  
 
Candidații pentru postul de Cercetător în Silvicultură (COR: 213251) trebuie să dețină titlul de 
doctor în Silvicultură sau Biologie și să posede experiență în domeniul instalării și/sau cultivării 
speciilor forestiere în pepiniere sau spații verzi. Candidatul trebuie să aibă activitate de 
cercetare și publicistică relevantă în domeniu (minim o carte cu ISBN publicată). 
 
Candidații pentru posturile de Asistent de cercetare în Silvicultură (COR: 213253)  trebuie să facă 
dovada calității de doctorand în domeniul Silvicultură la momentul depunerii proiectului. 
Candidații trebuie să dovedească expertiza în domeniu prin activitatea publicistică (minim 2 
articole științifice indexate ISI sau Scopus). Un avantaj este reprezentat de capacitatea de 
utilizare a pachetului „R” pentru analiză de date și experiența în analiza legislației silvice. 
 



 

 

În conformitate cu Procedura internă privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în 
afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile PO-SRU-02-1, 
candidații vor depune un dosar de candidatură conținând un opis, scrisoare de motivație, CV, 
copie după diploma de doctor (pentru postul de Cercetător în Silvicultură) sau adeverință de 
doctorand (pentru posturile de Asistent de cercetare în Silvicultură). Dosarul va fi înregistrat la 
Registratura Universității. 
 
Calendarul concursului 

Depunerea dosarelor de candidatură - până la ora 15:00 
(Secretariat Facultate Silvicultură, corp E)  

07.12.2020 

Examinarea dosarelor și comunicarea deciziei Admis/Respins 07.12.2020 

Depunerea contestațiilor - până la ora 15:00 08.12.2020 

Examinarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive 09.12.2020 

 
Persoana de contact: dr. ing. Ciprian Palaghianu, cpalaghianu@usv.ro 


