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INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ "G. CĂLINESCU" anunţă
scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, pe perioadă
determinată, poziţia nr. 34 din statul de personal, specialitatea - Filologie (Dicţionarul. General al
Literaturii Române).
Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Documentele
solicita te, porrivit
Legii 319/2003 pentru Întocmirea dosarului de
concurs:
cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Institutului de Istorie şi Teorie
Literară "G. Călinescu";
copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; după
caz, copie legalizată de pe certificatul de naştere sau de pe certificatul de căsătorie, în
cazul schimbării numelui;
copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, de pe diploma de licenţă
ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de
muncă, copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi/sau adeverinţe
care atestă vechimea în muncă;
copie legalizată de pe diploma de doctor sau adeverinţă de doctorand în ramura de
ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice orj
academice;
curriculum vitae. detaliat. datat şi semnat pe fiecare pagină model Europass conform
H.G. nr. 102112004;
lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentati ve;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Dosarele de concurs se depun începând cu data de 23.12.2019 până la data de 21.01.2020
inclusiv, ora 15, la secretarul comisiei de concurs.

Relaţii

suplimentare

interior 2020, sau la sediul
Tălpeanu.
Condiţii

necesare

se pot obţine zilnic, Între orele 9 şi 14, la telefon 021 3188106,
Institutului, camera 256, la secretarul comisiei de concurs, Ioana

ocupării

unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată de
adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile
sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
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-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile

specifice

pentru ocuparea

să fie absolvenţi cu examen
domeniul umanist.
Tipul probelor

postului de cercetător

de licenţă

ştiinţific:

sau de diplomă,

doctor

sau doctorand

în

de concurs:

Concursul constă în:
1. Probă scrisă;
2. Probă orală.
Bibliografie:

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până in prezent, Bucureşti, 1941, ed. AI.
Piru, Bucureşti, 1982
Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, 1995
Ov. S. Crohmălniceanu,
Literatura română Între cele două războaie mondiale, voI. I-III,
Bucureşti, Editura Minerva, 1972-1975
E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1972 (sau orice altă ediţie)
E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Bucureşti, 1975 (sau orice altă ediţie)
icolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Piteşti, 2008
Mircea Martin, G. Călinescu şi .,complexele" literaturii române, Bucureşti, 1981
D. Micu, Istoria literaturii române de la creaţia populară la postmodernism, Bucureşti, 2000
Zigu Ornea, Sămănătorismul, Bucureşti, 1970 (sau orice altă ediţie)
Eugen Simion, Scriitori români de azi. voi [-IV. Bucureşti, 1974, 1976. 1983, 1989
ldem, Genurile biograficului, I-lT,Bucureşti, 2002: ed. a Il-a, Bucureşti, 2008
***, Dicţionarul general al literaturii române, A-Z, voi I-VIl, coord. Eugen Simion, Bucureşti,
2004-2009; ed. a II-a, A-L, voi I-IV, coord. Eugen Simion, Bucureşti, 2016-2018
***, Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979
***, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ed. a II-a, Ioana VintilăRădulescu, Bucureşti, 2005
***
Gramatica limbii române, I-II, (GALR), coord. Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, 2005,
2008
Academia română: Etica cercetării ştiinţifice
www.acad.ro/com2012/doc/30712AdunareGenerala.pdf

Tematică:
Tradiţie şi modernitate în literatura română
Literatura română a secolului XX: direcţii, generaţii
Literatură
Sentimentul

şi ideologie

literare, grupări, reprezentanţi,

reviste

în secolul XX românesc

religios în literatura

română

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului (Calea 13 Septembrie nr. 13, sector
Bucureşti) în zilele de: 28.01.2020, ora Il - proba scrisă, şi 03.02.2020, ora Il - proba orală.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere se va face
data de 22.01.2020, afişarea rezultatului selecţi i dosarelor se va face la avizierul Institutului
aceeaşi Zi.
Contestaţiile
privind rezultatul selecţiei dosarelor se depun la secretarul comisiei
soluţionare a contestaţiilor până la data de 23.01.2020, ora 16.
Rezultatul contestaţiilor privind selecţia dosarelor se va afişa la data de 27.01.2020.
Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la data de 28.01.2020 la avizierul Institutului.
Contestaţiile
privind rezultatele probei scrise se vor depune la secretarul comisiei
soluţionare a contestaţiilor până la data de 29.01.2020 ora 16.
Rezultatele contestaţiilor pentru proba scrisă se vor afişa la data de 30.01.2020.
Rezultatele probei orale se vor afişa la data de 03.02.2020 la avizierul Institutului.
Contestaţiile
privind rezultatele probei orale se vor depune la secretarul comisiei
soluţionare a contestaţiilor până la data de 04.02.2020, ora 16.
Rezultatele contestaţiilor pentru proba orală se vor afişa la data de 05.02.2020.
Rezultatul final al concursului se va afişa la avizierul Institutului la data de 06.02.2020.
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