ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI 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

Ao

ANUNŢ

,

ĂNĂ
1(Tf.RARĂ
0:2

INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU" anunţă
scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de cercetător ştiinţific gradul I, pe durată
nedeterminată, poziţia nr. 8 din statul de personal, In domeniul Filologie română, specializarea Ediţii.
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 intocmirea dosarului de
concurs:
cerere de inscriere 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, 1n
cazul schimbării numelui;
copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, de pe diploma de licenţă
ori echivalentă, Insoţite 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 1n muncă;
copie legalizată de pe diploma de doctor in ramura de ştiinţă corespunzătoare postului,
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină model Europass conform
H.G. nr. 1021/2004;
lista lucrărilor publicate, semnată de candidat; lucrările vor fi ordonate conform fişei de
verificare a Indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru domeniul
Filologie, Anexa 29, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 6129/2016, semnată şi datată; câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
o declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă de mână de către candidat, 1n care afirmă că
datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, In caz contrar candidatul
suportând consecinţele declaraţiilor in fals, In conformitate cu legislaţia 1n vigoare.
cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care
să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul admis la selecţia
dosarelor, care a depus la Inscriere 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, In clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, 1n format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
1n cazul unui candidat venit din afara Institutului, se vor solicita două scrisori de
recomandare — una din partea şefului ierarhic (decan/ director de departament) al
instituţiei din care provine, iar cealaltă din partea unei personalităţi recunoscute in

domeniu — ce vor cuprinde aprecieri cu privire la activitatea ştiinţifică (1), competenţele
profesionale (2), respectarea eticii şi deontologiei profesionale (3).
alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Dosarele de concurs se depun incepând cu data de 15.10.2021 până la data de
15.11.2021 inclusiv, ora 15, la secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, Intre orele 9,00 şi 14,00 la telefon 021 3188106,
interior 2020, sau la sediul Institutului, camera 256, la secretarul comisiei de concurs, doamna Ioana
Tălpeanu.
Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală:
Poate ocupa postul vacant persoana care Indeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul In 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;
Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime respectiv 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 in legătură cu serviciul, care impiedică
Infăptuirea 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 In
care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I:
să aibă activitate de cercetare-dezvoltare In specialitate sau In invăţământul superior de
cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara
Invăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani In profilul
postului" [art. 16 alin. (3) lit. e)/ Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare];
să Indeplinească standardele minimale pentru CS I/ profesor universitar, stabilite prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016, Anexa 29,
Comisia de Filologie.
Desfăşurarea concursului:
Concursul constă in verificarea indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi analiza
dosarului de inscriere la concurs, evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile
adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului i a performanţelor sale
(Anexa 29, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016).
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului (Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
Bucureşti) şi va consta In:
- verificarea Indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi analiza dosarului de Inscriere la
concurs, In data de 16.11.2021, ora 11.
evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activităţii
locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale (Anexa 29, Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016), In data de 22.11.2021, ora
11,00.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi analiza dosarelor de 1nscriere la
concurs se va face la data de 16.11.2021, afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face la
avizierul Institutului şi pe site-ul oficial al instituţiei www.inst-calinescu.ro, 1n aceeaşi zi.
Contestaţiile privind verificarea Indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi analiza dosarelor
de 1nscriere la concurs, se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până la data de
17.11.2021, ora 16.
Rezultatele contestaţiilor privind verificarea Indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi
analiza dosarelor de 1nscriere la concurs se vor afişa la data de 18.11.2021 la avizierul Institutului şi
pe site-ul oficial al instituţiei www.inst-calinescu.ro.
Rezultatele privind evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate
specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale (Anexa 29, Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016) se vor afişa la data de
22.11.2021 la avizierul Institutului şi pe site-ul oficial al instituţiei www.inst-calinescu.ro,
Contestaţiile privind evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate
specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale (Anexa 29, Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016) se depun la secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor până la data de 23.11.2021, ora 16.
Rezultatele contestaţiilor privind evaluarea şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile
adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale (Anexa 29,
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016) se vor afişa la data de
24.11.2021 la avizierul Institutului şi pe site-ul oficial al instituţiei www.inst-calinescu.ro.
Rezultatele finale ale concursului se vor afişa la avizierul Institutului şi pe site-ul oficial al
instituţiei www.inst-calinescu.ro. la data de 25.11.2021.

