CENTRUL DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
AL ACADEMIEI ROMÂNE „VICTOR SLÃVESCU”
Concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător Științific - CS

ANUNȚ

Ca urmare a procesului verbal al Comisiei de concurs încheiat astăzi,
23.07.2021, în urma finalizării etapei de selecție a dosarelor candidaților înscriși la
concursul organizat în vederea ocupării postului de Cercetător Științific (CS) cu normă
întreagă, durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003,
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare,
Comisia de concurs, în urma analizei dosarelor de înscriere la concurs, a stabilit
următoarele:
Nr.
Crt.

Cod atribuit
candidatului

1.

01CS

2.

02CS

Situație dosar candidat înscris
Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile
de participare la concurs
Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile
de participare la concurs

Calificativ

Admis
Admis

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor se depun la sediul CCFM
”Victor Slăvescu, până luni 26.07.2021, ora 14.00, iar rezultatul soluționării contestațiilor
depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare, la sediul și pe site-ul CCFM ”Victor
SLăvescu”.
Candidații admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 28.07. 2021,
ora 10.00 la sediul CCFM ”Victor Slăvescu” Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5 (Casa
Academiei Române), aripa de vest, etaj 5, pentru susținerea probei scrise.
Afișat azi, 23.07.2021, ora 14.00.

Întocmit,
Secretar comisie de concurs

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,
Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5,
organizează concurs:
pentru ocuparea unui post de Cercetător ştiinţific, 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 .
Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre: 22.06. 2021 – 22.07.2021. 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, pana la data de
22.07.2021, orele 12,00, cand expiră termenul limită de înscriere.
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 in cercetare-dezvoltare sau în învățământul superior, în specialitate
financiar-fiscal, de cel putin 2 ani;
b) Candidații care provin din afara invățământului superior sau al cercetării științifice trebuie să dovedească o
vechime de minimum 4 ani în alte activități specific domeniului financiar-fiscal;
c) deţinerea titlului ştiinţific de doctor în domeniul economiei.
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 , 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 munca, 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;
Calendarul de desfăşurare a concursului:
23.07.2021 - ora 1000 : evaluare dosare de către comisia de concurs
23.07.2021 - ora 1400: - afişare rezultate
26.07.2021 - ora 1400: primire contestații dosare
27.07.2021- ora 1600: soluţionare contestații dosare şi afişare rezultat
28.07.2021- ora 1000: proba scrisă
28.07.2021- ora1600: afişare rezultate
29.07. 2021 – ora 1600 :primire contestaţii referitoare la proba scrisă
30. 07.2021 – ora 1600: soluţionare contestaţii la proba scrisă şi afişare rezultat
02.08.2021 – ora 1000: interviul
03.08. 2021 – ora 1600 :primire contestaţii referitoare la proba interviului
04. 08.2021 – ora 1600: soluţionare contestaţii la proba interviului şi afişare rezultat
05.08.2021: - ora 1600 afișare rezultate finale ale concursului avizier CCFM ”Victor Slăvescu”.
Pentru ocuparea postului candidaţii trebuie să obțină mininm nota 8 și nici o notă sub 7.
Tematica pentru concurs:
1. Modelarea econometrică a creşterii şi dezvoltării economice
2. Politica veniturilor bugetare (impozite directe, impozite indirecte, indicatori specifici: grad de fiscalitate, grad de
colectare etc.); idei în dezbatere la nivelul G7, OECD şi Comisia Europeană
3. Sisteme de impozitare (de ex. impozitarea cu cote progresive versus sistemul de impozitare cu cotă proporţională)
4. Pieţele financiare – arhitectură, evoluţii
5. Politica monetară – rol, strategii, instrumente
6. Evaluarea contextului economic al României şi a posibilităţilor de ajustare a politicilor publice
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Candidații vor depune dosarul de concurs la Centrul 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, camera
5315, până la data de 22.07.2021, orele 12.00, când expiră termenul limită de înscriere.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8.00 şi 12.00 la telefon 0213182421/0213182419 / 0755145650 –
Elena Vulpie sau la sediul centrului, etaj 5, cam.5315.
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Dr.Constantin MARIN

