CENTRUL
DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLÃVESCU”
CONCURS ACS – Asistent cercetare științifiică , domeniul studii de cercetare fiscal-bugetare

ANUNȚ
Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.3 din 17.02.2020, a procedat, în conformitate cu Legea 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, coroborată cu art. 18-20 din HG 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
La concurs s-a prezentat o candidatura, dosarul depus primind codul 001 .
Selecţia dosarelor a avut loc la data de 19.03.2020.
CANDIDAT

001

Rezultatul selecției dosarelor

ADMIS

Motivul respingerii dosarului

-

Observații formulate de membri comisiei

-

S-a intocmit PV al comisiei de concurs. S-a afisat rezultatul la Avizierul CCFM „Victor Slăvescu” și pe site-ul
instituției www.icfm.ro .

Proba scrisă a avut loc la data de 20.03.2020, ora 10,00.
001

Rezultat final proba scrisă

8,50
ADMIS

S-a intocmit PV al comisiei de concurs. S-a afisat pe site-ul CCFM „Victor Slăvescu”, www.icfm.ro

Interviul a avut loc la data de 23.03.2016 ora 10,00 prin videoconferință.
Rezultat final interviu
Calificativ (Admis/Respins)

001
8,73
001

In ANEXA se regăsește transcrierea întrebărilor comisiei și
transcrierea răspunsurilor formulate de candidata

ADMIS
S-a întocmit PV al comisiei de concurs. S-a afisat rezultatul pe site-ul CCFM „Victor Slăvescu”.

La concurs nu s-au depus contestații.

CENTRUL
DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLÃVESCU”
CONCURS ACS – Asistent cercetare științifiică , domeniul studii de cercetare fiscal-bugetare

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI:
001

Rezultat final

8,61

Calificativ (Admis/Respins)

ADMIS

POSTUL: ASISTENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,
ACS, domeniul fiscal-bugetar

Având în vedere rezultatele de mai sus, comisia de concurs recomandă aprobarea ocupării postului de Asistent
cercetare ştiinţifică de către candidatul cu cod de identificare 001 şi propune avizarea rezultatelor finale de către
Consiliul Ştiinţific al CCFM „Victor Slăvescu”.

AFIȘAT AZI, 25.04.2016 pe site-ul CCFM „Victor Slăvescu”, www.icfm.ro.
Secretarul comisiei de concurs

CENTRUL
DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLÃVESCU”
CONCURS ACS – Asistent cercetare științifiică , domeniul studii de cercetare fiscal-bugetare

ANUNȚ
Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astazi, 23.03.2020, CCFM. “Victor Slăvescu” București,
în urma finalizării etapei de examen oral al candidaților admisi la concursul organizat în vederea
ocupării postului de Asistent Cercetare Științifică (ACS), normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,
în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, coroborată
cu art. 18-20 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contrcatuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările ulterioare
Comisia de concurs în urma probei orale de concurs a stabilit următoarele:
Nr. crt
1.

Cod atribuit candidatului
001

Punctaj obtinut
8,73

Observații
ADMIS

Contestatiile se primesc in termen de 24 de ore de la data afisarii, adica pana in 24.03.2020, ora 16.00,
prin e-mail la adresa elena.vulpie@gmail.com, sau la registratura CCFM cu telefon prealabil la nr. 0755
145650.
Întocmit si publicat astazi, 23.03.2020, ora 16.00
Secretarul comisiei de concurs

CENTRUL
DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLÃVESCU”
CONCURS ACS – Asistent cercetare științifiică , domeniul studii de cercetare fiscal-bugetare

ANUNȚ
Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astazi, 20.03.2020, CCFM. “Victor Slăvescu” București,
în urma finalizării etapei de examen scris candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării
postului de Asistent Cercetare Științifică (ACS), normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în
conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, coroborată cu
art. 18-20 din

HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contrcatuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice , cu modificările ulterioare
Comisia de concurs în urma analizei lucrarii scrise de concurs a candidatei 001 a
stabilit următoarele:
Nr.
crt
1.

Cod atribuit
candidatului
001

Nota proba scrisa

Observații

8,5

ADMIS

Candidatul admis va susține proba orala, conform calendarului anunțat, în data de 23.03.2020, ora
10.00,on-line. Identificarea se face pe baza cărții de identitate, prin video conferință.

Întocmit,
Secretarul comisiei de concurs
CONCURS ACS – Asistent cercetare științifiică , domeniul studii de cercetare fiscal-bugetare

CENTRUL
DE CERCETÃRI FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLÃVESCU”

ANUNȚ
Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astazi, 19.03.2020, CCFM. “Victor Slăvescu” București,
în urma finalizării etapei de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea
ocupării postului de Asistent Cercetare Științifică (ACS), normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în
conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, coroborată cu
art. 18-20 din

HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contrcatuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice , cu modificările ulterioare
Comisia de concurs în urma analizei dosarelor de concurs în ceea ce privește îndeplinirea
condițiilor de participare a stabilit următoarele:
Nr.
crt
1.

Cod atribuit
candidatului
001

Situatie dosar înscriere

Observații

ADMIS

Îndeplinește condițiile de participare

Candidatul admis va susține proba scrisă, conform calendarului anunțat în data de 20.03.2020, ora
10.00,on-line. Identificarea se face pe baza cărții de identitate, prin video conferință.

Întocmit,
Secretarul comisiei 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 AL ACADMEIEI ROMÂNE
„VICTOR SLĂVESCU”, cu sediul în, Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, organizează
concurs:
pentru ocuparea a 1 post de Asistent cercetare ştiinţifică ( domeniul financiar – monetar) cu normă
întreagă în CCFM ”Victor Slăvescu”,
în conformitate cu Legea nr. 319/2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între: 18.02. 2020 – 19.03.2020.
Calendarul de desfășurare a concursului:
19.03.2020, ora 12.00: verificare, analiză, dosare, afișare rezultat
20.03.2020, ora 10.00: proba scrisă
23.03.2020, ora 10.00: proba orală (interviu)
23. 03.2020, ora 16.00: publicare rezultate concurs
24. 03.2020, ora 16.00: primire contestatii concurs
25. 03.2020, ora 12.00: rezolvare contestații
25.03.2020, ora 14.00: afișare rezultat final.
Cerinte generale pentru înscrierea la concurs:
- Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European, domiciliul în România;
- Cunoaște limba română scris și vorbit;
- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Are capacitate deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- Îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice postului scos la concurs;
- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului, ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice pentru înscrierea la concurs:
- Studii superioare finalizate cu licență în domeniul economic;
- Cunoștințe foarte bune de utilizare PC;
- Cunoștințe limba engleză, minim nivel B1 conform Pasaportului lingvistic european
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 asistent cercetare științifică, aprobată, în
original;
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în copie;
c) Curriculum Vitae format EUROPASS;
d) diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere
(dacă este cazul) şi foaia matricolă;
e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau extras de pe registrul general de evidență a
salariaților, dacă este cazul;
f) certificat de naștere și căsătorie, după caz, în copie legalizată;
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;
Tematica pentru concurs:
1. Rolul Academiei Române în societatea de azi
2. Etică în comportamentul și atitudinea cercetătorului
3. Metodologia cercetării științifice (alegerea temei de cercetare, documentarea privind tema de cercetare
– forme clasice și forme moderne/actuale, metode concrete de cercetare, verificarea ipotezelor și
fundamentarea concluziilor științifice, redactarea și susținerea publică a unei lucrări științifice
4. Bugetul de stat (structura, tipuri de bugete, surse de finanţare, procesul bugetar) Bibliografie:
1. Legea nr.752/2001 privind organizarea şifuncţionarea Academiei Române republicată în M.Of.
nr. 299/7.05.2009, cu modificările şi completările ulterioare-integral;
2. Statutul Academiei Române republicat în M.O. nr. 617/14.09.2009, cu modificările şi
completările ulterioare-integral;
3. Legea nr. 319/2003–Statutul personalului de cercetare –dezvoltare-integral;
4. Dinu, V., Savoiu, G., Dabija, D.C., A concepe, a redacta si a publica un articol stiintific. O abordare
in contextul cercetarii economice, București, Ed. ASE, 2016. 5. Henning, J.L., Apologia plagiatului,
Bucureşti, Ed. Art, 2009.
6. Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Research Methods for Business Students, Pearson Education
Limited, 2000. 7.Văcărel Iulian, ş.a, „Finanţe publice”, ed. III-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2001.
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, pana la data de 19.03.2020, orele 12.00, când expiră termenul limită de înscriere.

Informaţii suplimentare la telefon 0755 145 650 – Elena Vulpie – Secretar Comisie de Concurs.

18.02.2020
DIRECTOR,
Dr.Constantin MARIN

