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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI 
DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu 
Procedura Operaţională PO-SCIM-02-1 concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:  
 

1 post Urbanist în cadrul INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT București, 
Secţia de cercetare dezvoltare inovare în urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare durabilă 
"GREEN & SMART CITY", normă: 8h, perioadă nedeterminată. 
 

Cerinţe:  
Licențiat în urbanism – absolvent cu diploma master sau studii postuniversitare în domeniul 
urbanismului și amenajării teritoriului. 
Cunoaștere operare PC în: programe de redactare, grafică și analiză (word, corel draw, excel), 
program de grafică computerizată care utilizează coordonate geografice (Autocad sau GIS). 
Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, preferabil engleza sau franceza. 
Atestare în competențe managariale și instruire a adulților (trainer). 
Cunoașterea legislației în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. 
 

Tematică:  
Arhitectură-Urbanism. 
 

Bibliografie:  
1. LEGEA nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,  modificată  şi  completată 
inclusiv  prin: legea nr.190 din26.06.2013, legea nr.229/2013 privind exproprierea pentru cauza de 
utilitate publică; Prezenţa formă consolidată este  valabilă începând cu data de 21 Iulie 2013 până la 
30 noiembrie 2015. 
2. ORDINUL M.L.P.A.T., M.I., M.A.N., SRI nr.34/M30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea    
„Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum  şi  a    
documentaţiilor tehnice pentru autorizarea  executării construcţiilor”,  în  vigoare începând  de la 
data de 7/12/1995. 
3. LEGEA nr.315/2004  privind dezvoltarea  regională în România,  modificată  şi  completată  
inclusiv prin ordonanţa  de urgenţă nr.111/2004, în  vigoare  începând de la data de 31/08/2004. 
4.LEGEA nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului-Naţional 
Secţiunea a III-a – Zone protejate”, în vigoare începând de la data de 15/04/2000. 
5.LEGEA nr.50/1991 privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de construcţii,  modificată şi 
completată inclusiv prin  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.41/2015,  valabilă  începând cu  
data de 30 septembrie până la 30 noiembrie 2015,  în vigoare  începând de la data de 09/08/2004.  
6. LEGEA nr.10/1995  privind calitatea  în construcţii,  modificată şi completată  inclusiv  prin  
ordonanţă de urgenţă nr.46/2015, în vigoare începând de la dată de 28/10/2015. 
7.LEGEA nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 
modificată  şi completată inclusiv prin legea nr. 146/2013,  în vigoare  începând de la data de 10/ 
08/2011. 
8. LEGEA nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,  modificată  şi  completată 
inclusiv prin legea nr.227/2015, în vigoare începând de la data de 20.11.2006. 
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9. LEGEA nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect",  modificată şi  
completată inclusiv  prin legea nr. 64/2014, în vigoare începând de la dată de 23/08/2004. 
10.LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  modificată şi  completată inclusiv  
prin legea  nr.170/2015, în vigoare începând de la data de 24/07/2015. 
11.LEGEA nr.114/1996 privind locuinţele, modificată şi completată inclusiv prin legea nr.227/  
2015,  în vigoare  începând de la data de 31/12/1997.  
12. HG nr.930/2005 pentru aprobarea "Normelor speciale  privind caracterul  şi mărimea zonelor 
de protecţie sanitară şi hidrogeologica”, în vigoare  începând  de la data de 2.09.2005;  
13. ORDINUL M.A.P.D.R. nr.227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie  
adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare,  în vigoare  începând  de la data de 5.04.2006;  
14. LEGEA nr.481/2004 privind protecţia civilă,  modificată şi completată  inclusiv  prin  
ordonanţă  de urgenţă nr. 70/2009, în vigoare începând de la data de 29/06/2009;  
15. LEGEA nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului,  adoptată la  Florenţa, 
în vigoare începând de la data de 23/06/2002. 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI: 
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti, Şos.Pantelimon 
nr.266, sector 2 - Bucureşti, în data de 10.12.2019, ora 09.00, cu o durată de trei ore: 

- analiză dosare /ora 09,00-09,30; 
- probă scrisă/ora 09,30-11,00;  
- interviu/ora 11,00-12,00. 

 
DATA PÂNĂ LA CARE SE DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE ESTE 02.12.2019, la 
sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti - Compartimentul Management Resurse Umane - Şos. 
Pantelimon nr. 266, sector 2 - Bucureşti.  
 
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele 
documente: 
• CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS. 
• CARTE DE IDENTITATE (COPIE).  
• CERTIFICAT DE NAŞTERE (COPIE).  
• CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE -DUPĂ CAZ- (COPIE).  
• COPII ALE DOCUMENTELOR DE STUDII ŞI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ 

EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI CORESPUNZĂTOARE POSTULUI . 
• EXTRAS REVISAL. 
• CAZIER JUDICIAR. 
• CERTIFICAT MEDICAL/ADEVERINŢĂ MEDICALĂ. 
• CURRICULUM VITAE. 
• DOSAR ȘINĂ PLASTIC. 

 
TOATE CANDIDATURILE VOR FI ANALIZATE CU OBIECTIVITATE ŞI ÎN DEPLINĂ 
CONFIDENŢIALITATE 
DATE DE CONTACT: telefon – 021/627.27.40 int.164 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Vasile MEIŢĂ 
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