
 

 

Programul 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră 

Tip Proiect - Proiecte complexe de cercetare de frontieră 

Titlul proiectului : Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrica 

ridicata cu aplicatii pentru stocarea energiei si dispozitive nanoelectronice - HIGHkDEVICE 

Nr. Contract : PCCF18/2018 

Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, 

Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control - MANSiD  

 

Nr. 6607/18.03.2022 

 

ANUNȚ: 

 

privind recrutarea în vederea selecției a 1 Asistent de cercetare științifică / Asistent de 

cercetare în electronică aplicată, Cod COR: 215225, pe perioadă  determinată de 10 de luni, 

în cadrul Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, 

Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control - MANSiD 

 

  

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 1 Asistent de cercetare 

științifică / Asistent de cercetare în electronica aplicata, Cod COR: 215225.  

Postul scos la concurs este cu normă întreagă de lucru iar tariful lunar brut este de 4890 RON (5000 

RON incluzând și cheltuielile angajatorului). 

 

Criterii minimale pentru înscrierea la concurs:  

 

1. candidatul este doctorand într-un domeniu din sfera Științelor Exacte și Inginerești; 

2. candidatul trebuie să posede cunoștințe de bază în analiza materialelor feroelectrice;  

3. experiență în analiza proprietăților vibrationale (FTIR, Raman, UV-Vis); 

4. experiență în analiza aproprietăților electrice AC / DC si feroelectrice; 

5. experiență în fabricarea de straturi subțiri din soluții coloidale;   

6. lucrări științifice publicate de către autor în domeniile menționate mai sus constituie un 

avantaj. 

 

Concursul va consta în:  

 

Concurs de dosare. 

 

Domeniul de activitate: Cercetare-dezvoltare.  

 

Calendarul  procesului de recrutare și selecție: 

Înscrierea la concurs se face în perioada 18 Martie – 22 Martie 2022, până la ora 12.  

Afișarea rezultatelor cu privire la analiza dosarelor se face în data de 22 Martie 2022, până la ora 

16. 



 

 

Depunerea contestațiilor cu privire la procesul de evaluare și selecție a dosarelor se poate face pe 

data de 23 Martie 2022, până la ora 16. 

Afișarea rezultatelor finale cu privire la analiza dosarelor se face în data de 24 Martie 2022, până 

la ora 12. 

Contractul de angajare va începe la data de 26 Martie 2022.  

Informații suplimentare prin e-mail: aurelian.rotaru@usm.ro sau la telefon 0747 815 207 – Conf. 

univ. dr.  Aurelian ROTARU – Director proiect. 

 

Documente necesare înscrierii:  

 

a) formularul de înscriere la concurs – se găseşte pe pagina web a USV; 

b) Copie după actul de identitate (se va prezenta și în original);  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta şi în original);  

d) adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de 

sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate.  

e) Curriculum Vitae, în format european și o listă de lucrări, acolo unde este cazul;  

f) 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 Rectoratul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. 

 

 

Director de proiect, 

conf. univ. dr. Aurelian ROTARU 

mailto:aurelian.rotaru@usm.ro

