INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
„COSTIN C. KIRIŢESCU”
CENTRUL DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR
SLÃVESCU”
Calea 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, corp B, etaj 5,
sector 5, cod poştal 050711, Bucureşti, România
Telefon: ++40.21.318.24.19, FAX: ++40.21.318.24.19,
e-mail: icfm01@icfm.ro

ANUNŢ
CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU”, cu sediul în,
București, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5,
organizează concurs:
pentru ocuparea a două posturi de Cercetător științific gradul I, domeniul de cercetare economie generală, cu
specializările financiar – monetar, respectiv fiscal-bugetar, cu ½ normă, pe perioadă nedeterminată, în conformitate
cu Legea nr. 319/2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare şi
în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării științifice nr. 6129/2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare- dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.
Cerințe generale pentru înscrierea la concurs:
a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;
b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
c) capacitate deplină de exercițiu;
d) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
f) fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face persoana incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
a) Studii superioare de specialitate, activitate în cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior, în domeniile
financiar-monetar, respectiv fiscal - bugetar de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor în economie;
b) Candidatii care provin din afara învăţământului superior sau al cercetării ştiinţifice trebuie să aibă o vechime de
minimum 15 ani în profilul postului;
c) Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetaredezvoltare conform ANEXEI nr. 27 (Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) a Ordinului
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare- dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
d) Condiţiile şi criteriile specifice fiecărui post sunt conform procedurii afişate pe site-ul instituţiei www.icfm.ro
Acte necesare înscrierii la concurs:
a) Cererea candidatului de înscriere la concurs adresată Directorului CCFM ”Victor Slăvescu” prin care solicită
înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I, ½ normă, conform specializării alese,
original;
b) Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină și datat, original;
d) Diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaștere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii
universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaștere (dacă este cazul) și foaia matricolă; diploma
de bacalaureat sau echivalentă, în copii legalizate;
e) Actele doveditoare ale vechimii în specialitate ( copia legalizată a carnetului de muncă, extras din registrul general
de evidenţă a salariaţilor; adeverința originală de vechime în muncă de la instituția unde candidatul este titular, în
care se evidențiază traiectoria profesională; documentele care atestă desfășurarea de activități de învățământ superior
sau de cercetare în țară ori în străinătate, cu mențiunea că adeverințele din străinătate se echivalează la cerere și se

prezintă însoțite de exemplarul tradus și legalizat);
f) Certificat de naștere și căsătorie, copii legalizate;
g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează, în original; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data
susținerii probei interviu;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în original;
i) Fișa de autoevaluare din partea candidatului (semnată de candidat) în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, (calcul scor final S,
conform Anexei nr. 27 – Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) aprobate prin Ordinul emis de
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare- dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
j) Lista lucrărilor științifice publicate, semnată și datată, inclusiv lucrările care au stat la baza calculării scorului S, cu
indicarea publicaţiei şi link-ul aferent, structurată în raport cu cerințele preliminare și cu criteriile de evaluare în
următoarea ordine: teza (tezele) de doctorat; cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de
circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele
unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și din străinătate (cu ISI și/sau BDI); proiecte de
cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; altele (inclusiv citările). Lista va fi însoțită de câte un exemplar din
lucrările reprezentative;
k) Declarația olografă de asumare a răspunderii;
l) Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679;
Concursul va avea loc începând cu ziua de 20.12.2021, orele 10,00 la sediul Centrului de Cercetări Financiare și
Monetare al Academiei Române, “Victor Slăvescu”, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5 (Casa Academiei Române),
aripa de vest, etaj 5. Concursul constă în două probe:
1) Proba de selecție a dosarelor: verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, analiza și evaluarea dosarului
candidatului, aprecierea prin punctaj de comisia de concurs, și
2) Proba interviului candidaților.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Publicare anunț CCFM ”Victor Slăvescu”
Perioada de depunere dosare/data limită
Selecția dosarelor și Publicare rezultate selecție
dosare
Depunere contestații dosare
Soluționare contestații dosare, Publicare a
rezultatelor contestațiilor
Proba de interviu și Publicare rezultate interviu
Depunere contestații interviu
Soluționare contestații și Publicarea rezultatelor
contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

17.11.2021
17.11.2021-17.12.2021 ora 12.00
20.12.2021
21.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
27.12.2021
28.12.2021

Candidaţii vor depune dosarul de concurs la registratura Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare al Academiei
Române „Victor Slăvescu”, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5 (Casa Academiei Române), aripa de vest, etaj 5, cam.
5315, până la data de 17.12.2021, orele 12.00, când expiră termenul limită de înscriere.
Contestațiile se pot depune la datele anunțate până la ora 16.00, ora limită de depunere.
Afișarea rezultatelor se va face la datele anunțate, ora 16.00
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8.00 și 12.00 la telefon 0726738700 – Responsabil resurse umane
Monica DUTCAȘ.
17.11.2021

DIRECTOR,
Dr. Constantin MARIN

