Nr. 3413/21.06.2022
APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Prof. univ. dr. IOAN CRISTESCU

ANUNȚ
Muzeul Național al Literaturii Române scoate la concurs următorul post vacant:
COMPARTIMENTUL CERCETARE
- 1 post cercetător ştiinţific (S) grad profesional I (poz. 20 din statul de
funcții).
Concursul este organizat și se va desfășura în conformitate cu Legea 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiţii de participare pentru candidaţi:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) 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.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data publicării
anunţului, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr.
64-66, Sector 1, București, Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, etaj 4, până
la 26 iulie 2022, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58
45 interior 614.

I.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific I:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniile: filosofie și
teologie;
- deţinerea titlului ştiinţific de doctor în filosofie și abilitare doctorat;
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul
superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiiunţific de doctor;
- pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării
ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al
Muzeului Național al Literaturii Române;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii conforme cu originalul
după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de naştere, certificat de
căsătorie sau dovada schimbării numelui;
d) maxim 10 publicaţii sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii;
e) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de
licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă;
f) copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul
general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea în muncă;
g) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare
postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
h) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională al tezei de
doctorat, redactat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
i) o propunere de dezvoltare a carierei atât din punct de vedere didactic cât şi din
punct de vedere al activităţii de cercetare ştiinţifică a candidatului; propunerea se
redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este unul din principalele
criterii de departajare a candidaţilor;
j) certificat de cazier judiciar;
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, în original, eliberată de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
l) curriculum vitae candidatului în format tipărit şi electronic;
m) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi format electronic;
n) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru postul de CS I (fişa standard
a îndeplinirii standardelor minimale naţionale, al cărei format prevăzut, pentru fiecare
comisie CNATDCU de specialitate, prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului în vigoare la momentul înscrierii la concurs – Ordin nr. 4204
din 15.07.2013). Fişa de verificare este completată, datată şi semnată de candidat;
o) la dosarul de concurs se ataşeazăşi un CD/DVD sau alt suport electronic cu
întreg conţinutul acestuia scanat, în vederea trimiterii către Comisia de concurs

(documentele create de candidat vor fi în format ,,pdf”, iar cele preexistente, precum
actele de identitate, actele de studii, vor fi scanate);
p) declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
conform Regulamentului U.E. 679/2016 (Anexa nr. 1)
r) opisul actelor din dosar.
Etapele şi calendarul concursului:
În perioada 27 iunie 2022 – 26 iulie 2022, ora 13.00, depunerea dosarelor de
concurs de către candidați;
1) 26 iulie 2022, ora 13.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs
de către candidați;
2) 29 iulie 2022, selecția dosarelor de concurs;
3) 29 iulie 2022, ora 14.00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
4) 01 august 2022, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor
privind selecția dosarelor;
5) 02 august 2022, ora 12.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor
acestora;
6) 03 august 2022, se va desfăşura analiza dosarului;
7) 04 august 2022, ora 12.00 afișarea rezultatelor dosarelor de concurs;
4) 04 august 2022, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind
selecția dosarelor;
5) 05 august 2022, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor
acestora;
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE
Inspector de specialitate
Anghel Mioara

Data afișării: 24.06.2022

