ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ
„G. CĂLINESCU”
050711, Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrienr. 13, sector 5
Tel./Fax: 40–1–3188106 / 2023 e-mail: instcalinescu@yahoo.com

ANUNȚ

INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU” anunţă
scoaterea la concurs:
- a două posturi și jumătate contractual vacante de cercetător ştiinţific gradul III,
specialitatea – Filologie (Ediții) din care două posturi pe perioadă nedeterminată și jumătate de
post pe perioadă determinată de 12 luni, pozițiile nr. 19, 21, respectiv 20b din statul de personal,
- a unui post contractual vacant de cercetător științific gradul III, specialitatea – Filologie
(Cronologia vieții literare românești) pe perioadă nedeterminată, poziția nr. 25 din statul de
personal.
Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Documentele solicitate, potrivit Legii 319/2003 pentru întocmirea dosarului de
concurs:
- cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Institutului de Istorie și 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 și/sau adeverințe
care atestă vechimea în muncă;
- copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiință corespunzătoare postului,
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
- curriculum vitae, detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină model Europass conform
H.G. nr. 1021/2004;
- lista lucrărilor publicate, semnată de candidat; lucrările vor fi ordonate conform fișei de
verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru domeniul
Filologie, Anexa 29 a Ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 6129/2016, semnată și datată; câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-l 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. Adeverința conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;

-

-

în cazul unui candidat venit din afara Institutului, se vor solicita două scrisori de
recomandare – una din partea șefului ierarhic (decan- director de departament) al
instituției din care provine, iar cealaltă din partea unei personalități recunoscute în
domeniu – ce vor cuprinde aprecieri cu privire la activitatea științifică (1),
competențele profesionale (2), respectarea eticii și deontologiei profesionale (3).
alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Dosarele de concurs se depun începând cu data de 23.09.2020 până la data de
23.10.2020 inclusiv, ora 15, la secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 9,00 și 14,00 la telefon 021 3188106,
interior 2020, sau la sediul Institutului, camera 256, la secretarul comisiei de concurs, Ioana
Tălpeanu.
Condiţii necesare 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 postului de cercetător ştiinţific gradul III:
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de
cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru
candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
Tipul probelor de concurs:
Concursul constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de
înscriere și o probă scrisă.
Bibliografia pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul III,
specialitatea – Filologie (Ediții):
A. Lucrări de informare generală
- Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, 1941;
ed. Al. Piru, București, 1982
- Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, București, 2008
- Micu, D., Istoria literaturii române de la creația populară la postmodernism,
București, 2000
- Simion, Eugen (coord.), Dicționarul general al literaturii române, A-Z [I-VII],
București, 2006-2009; ed. II, A-L [I-IV], Bucureşti, 2016-2017
B. Lucrări teoretice, istorice și aplicative

-

Anghelescu, Mircea, Lectura operei, București, 1986
Barborică, Elena; Onu, Liviu; Teodorescu, Mirela, Introducere în filologia română.
Orientări în tehnica cercetării științifice, București, 1972
- Cioculescu, Șerban, Caragialiana, București, 1974
- Idem, Eminesciana, București, 1985
- Creția, Petru, Testamentul unui eminescolog, București, 1998
- Perpessicius, Eminesciana, ediție îngrijită și prefațată de Dumitru D. Panaitescu,
București, 1971
- Russo, D[emostene], Critica textelor și tehnica edițiilor, București, 1912
- Simion, Eugen (coord.), Dicționarul general al literaturii române, A-Z [I-VII],
București, 2006-2009; ed. II, A-L, București, 2016-2017
C. Ediții
- Blaga, Lucian, Opere, I-VI, ed. și introd. George Gană, București, 1982-1997; Opere,
I-III, ed. George Gană, introd. Eugen Simion, București, 2012
- Călinescu, G., Opere, I-IV, ed. Nicolae Mecu, București, 1993-2002; Opere, I,II, ed.
Nicolae Mecu, introd. Eugen Simion, București, 2004)
- Idem, Publicistica, I-XII, ed. Nicolae Mecu și colectiv, București, 2006-2012
- Caragiale, I.L., Opere, I-III, ed. și introd. Paul Zarifopol, București, 1930-1932; IVVII, ed. Șerban Cioculescu, București, 1938-1942
- Idem, Opere, I-IV, ed. Stancu Ilin, Constantin Hârlav și Nicolae Bârna, introd. Eugen
Simion, București, 2000-2002 (reed. 2011, I-V)
- Creangă, Ion,Opere, ed. Iorgu Iordan, Elisabeta Brâncuș, Grigore Brâncuș, introd.
Eugen Simion, București, 2014
- Eminescu, Mihai, Opere, I-VI, ed. și introd. Perpessicius, București, 1939-1963; VIIXVII, ed. Petru Creția, D. Vatamaniuc și colab., București, 1977-1999
- Idem, Poezii, I-III, ed. și introd. D. Murărașu, București19701972
- Lovinescu, E., Istoria civilizației române moderne, ed. Nicolae Mecu și Oana Soare,
introd. Eugen Simion, București, 2016,0
- Rebreanu, Liviu, ,Opere, I-III, ed. Niculae Gheran și Nicolae Liu, introd. Al. Piru,
București, 1968; IV-XXII, ed. Niculae Gheran, București, 1984
Tematica pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul III,
specialitatea – Filologie (Ediții):
1. Conceptul de ediție (definire sincronică și diacronică); tipologie; structură.
2. Tradiția românească a editării scriitorilor moderni; stadiul și imperativele actuale ale
domeniului.
3. Repere ale îngrijirii filologice a textului modern.
4. Structura aparatului critic.
5. Implicații ale teoriei, criticii și istoriei literare în alcătuirea edițiilor critice.
6. Importanța istorico-literară și general culturală a edițiilor critice.

Bibliografia pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III, specialitatea
– Filologie (Cronologia vieții literare românești):
-

Dicționarul general al literaturii române I-VII, coord. Eugen Simion, 2002-2007., ed. a II-a,
revizuită, adăugită și adusă la zi ( 5 vol. A-O, 2016 –)
Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada comunistă: 1944-1969 (vol. I–XV), 2010-2018
Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postcomunistă: 1990-2000 (vol. I–XI), 2016
Dicționar analitic de opere literare românești, I-IV, coord. Ion Pop, Cluj-Napoca, 1998-2003
Dicționarul scriitorilor români, I-IV, coord. Mircea Zaciu, București, 1995-2002.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, I-III, 1980-1983.
N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, 2008
Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, 1969
Dumitru Micu, Istoria literaturii române în secolul XX, București, 2000
Ion Negoițescu, Istoria literaturii române, I, București, 1991
Al. Piru, Panorama deceniului literar 1940–1950, 1968
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, I-II, București, 2001
Eugen Simion, Scriitori români de azi, I-IV, București, 1974-1989
Eugen Simion, Ficțiunea jurnalului intim, I-III, București, 2001
Eugen Simion, Genurile biograficului, București, 2008
Ion Simuţ, Incursiuni în literatura actuală, 1994
Alex. Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane, 2005
Radu G. Ţeposu, Istoria tragică şi grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, 1993
Academia română: Etica cercetării științifice
(www.acad.ro/com2012/doc/30712AdunareGenerala.pdf)

Tematica pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III, specialitatea –
Filologie (Cronologia vieții literare românești)
1. Literatură română postbelică
2. Istorii literare și sinteze critice (secolul al XX-lea)
3. Probleme filologice ale îngrijirii și redării textelor publicistice
4. Publicații culturale în comunism și „stratigrafia” acestora
5. Realismul socialist. Doctrină, excepţii şi abateri
6. Direcţii, formule, autori în proza românească din comunism
7. Evoluţia criticii literare postbelice : opţiuni, direcţii
8. Variante ale modernismului în poezia generaţiei poststaliniste
9. Romanul politic în anii ’60–’80
10. Protocronismul
11. Afirmarea generaţiei ’80. Postmodernismul
12. Dezbateri și polemici, teme și tematici literare în comunism
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului (Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
București) și va consta într-o probă scrisă în ziua de 29.10.2020, ora 10,00.
Analiza şi selecţia dosarelor de concurs se va face la data de 26.10.2020, afişarea
rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Institutului în aceeaşi zi.
Contestaţiile privind rezultatul selecției dosarelor se depun la secretarul comisiei de
soluționare a contestațiilor până la data de 27.10.2020, ora 16.
Rezultatul contestaţiilor privind selecția dosarelor se va afişa la data de 28.10.2020.

Rezultatele probei scrise se vor afişa la data de 29.10.2020 la avizierul Institutului.
Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se vor depune la secretarul comisiei de
soluționare a contestațiilor până la data de 30.10.2020 ora 16.
Rezultatele contestaţiilor pentru proba scrisă se vor afişa la data de 02.11.2020.
Rezultatul final al concursului se va afişa la avizierul Institutului la data de 03.11.2020.

DIRECTOR,
Acad. Eugen Ioan SIMION

