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ANUNŢ
CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU”, cu sediul în,
Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5,
organizează concurs:
pentru ocuparea unui post de Cercetător ştiinţific gradul I, domeniul de cercetare financiar – monetar, cu
normă întreagă, în conformitate cu Legea nr. 319/2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
cu modificările și completările ulterioare şi cu Ordinul 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.

Cerinte generale pentru înscrierea la concurs:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) fără condamnări definitive 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 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
specialitate financiar-monetară, 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
cercetare-dezvoltare conform ANEXEI nr. 27 (Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) a
Ordinului 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.

Acte necesare înscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului CCFM ”Victor Slăvescu” prin care solicită înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I, aprobată, în 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, în original ;
d) diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de
studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia

matricolă; diploma de bacalaureat sau echivalentă;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau extras de pe registrul general de evidență a
salariaților;
f) certificat de naștere și căsătorie, după caz,;
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;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în
original;
i) Memoriu de activitate;
j) Fișa de autoevaluare , fișă de calcul al scorului final S, conform conform Anexei nr. 27 - Comisia ştiinţe
economice şi administrarea afacerilor la Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3482/2016, structurată
în raport cu cerinţele preliminare si cu criteriile de evaluare;
k) lista lucrărilor științifice publicate, care au stat la baza calculării scorului final S cu indicarea publicaţiei şi
link-ul aferent, semnată pe fiecare pagină și datată, structurată conform Anexei nr. 27 - Comisia ştiinţe
economice şi administrarea afacerilor la Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3482/2016.
Concursul va avea loc in ziua de 26.07.2021, 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
Romane), aripa de vest, etaj 5, și constă în verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, analiza și
evaluarea dosarului candidatului de către comisia de concurs,
Candidații 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, camera 5315, până la data de 22.07.2021, orele 14,00, cand expiră termenul limită de
înscriere.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8.00 şi 12.00 la telefon 0755145650 sau 0726738700 –
Responsabil resurse umane Monica DUTCAȘ.
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