
 
 
 

 

ANUNŢ 
14.02.2022 

 
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 Inginer specialitatea inginerie civilă - performanță energetică şi energii neconvenţionale, 
Sucursala INCERC București, Secţia de Cercetare-Dezvoltare Inovare Construcţii, normă 8 ore  

 
Cerințe: 
Studii superioare în Inginerie civilă (construcții civile, industriale), absolvite cu diplomă de licență. 
Studii aprofundate – Masterat în domeniul Inginerie civilă (construcții civile, industriale) constituie un 

avantaj. 
Studii doctorale în derulare constituie un avantaj. 
Cunoștințe avansate de operare calculator, experiență de lucru cu pachete Office – Microsoft (Word, 

Excel). 
     Cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel mediu sau a altei limbi de circulație internațională. 
 

Tematică 
Partea I-a Transfer de căldură 

• Conducţia unidirecţională în regim staţionar, fără surse interioare de căldură 
- Perete plan, Cilindru, Sferă 
- Calculul rezistenţelor termice 
- Structuri geometrice oarecare 

• Conducţia termică prin suprafeţe extinse (sisteme conductiv-convective) 
- Nervuri longitudinale 
- Nervuri transversale 
- Nervuri aciculare (bare) 

• Conducţia termică în regim variabil 
- Metode analitice (metoda Răspunsului Termic Unitar) 
- Metode numerice (diferenţă finită) 

• Convecţia forţată monofazică - strat limită termic şi hidrodinamic 
- Regim laminar de curgere 
- Regim turbulent de curgere 
- Influenţa numărului Pr asupra convecţiei 

• Convecţie liberă 
- În spaţii deschise 
- În spaţii închise 

• Radiaţia termică 
- Schimbul de căldură prin radiaţie între două corpuri cu forme oarecare 
- Schimbul de căldură prin radiaţie în prezenţa ecranelor 

• Schimbătoare de căldură 
- Ecuaţii de bază ale schimbătoarelor de căldură 
- Diagrame de temperatură 
- Diferenţa medie de temperatură 

 
Partea a II-a Termotehnică în construcţii 

- Influenţa colţurilor clădirilor asupra coeficientului global de transfer de căldură prin pereţii 
exteriori; 

- Punţi termice; 
- Influenţa balcoanelor asupra coeficientului global de transfer de căldură al pereţilor exteriori; 
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- Principii ale expertizei termice a clădirilor existente; 
- Principii ale certificării performanței energetice a clădirilor existente; 
- Principii ale activităţii de audit energetic pentru clădirile existente; 
- Conceptul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero; principii pentru conceperea și 

realizarea de clădiri cu necesar redus de energie, case pasive. 
 

Partea a III-a  Performanța energetică a clădirii 
- Necesarul de căldură pentru încălzire – concepte și moduri de definire 
- Elemente de clădire și parametrii termoenergetici asociați: 

- elemente componente ale anvelopei termice a clădirii, 
- convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă (parametri 

geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanță termică,  
- parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor, 
- parametri de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea 

performanței energetice a clǎdirilor   
- Cerințe minime de performanță energetică: clădiri noi (NZEB) și renovarea clădirilor existente, 
- Rezistențe termice ale componentelor clădirii și la nivel de clădire; 

- calculul rezistenţei termice și al transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace, 
- transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi), 
- Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor în contact cu solul, 
- rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii. 

- Permeabilitatea la aer a unei clădiri: 
- Determinarea permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin 

metoda presurizării, 
- Calculul necesarului de energie pentru încălzirea și/sau răcirea clădirilor: 

- proceduri de calcul 
- zonarea termică 
- temperatură calculată într-o zonă neȋncalzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă, 
- factori de corecţie și de distribuţie, 
- calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire și răcire) folosind metoda de 

calcul lunar  - relaţii generale: 
- transferul termic total, prin transmisie și prin ventilare, 
- aporturi de căldură totale și aporturi interne 

- aporturi solare: energia transferată prin elemente transparente și prin elemente opace, 
- radiaţia termică către cer 
- capacitatea termică efectivă interioară a zonei 
- factori de utilizare 

- particularităţi ale calculul necesarului de energie propriu sistemului 
- încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă 
- corecţii pentru încălzire / răcire intermitentă, pentru perioada de neocupare 
- indicator de supraîncălzire 

- necesarul anual  de energie pentru încălzire, răcire și latent 
- Evaluarea energiei produse cu sisteme de instalații utilizând surse regenerabile 

- Pompe de căldură 
- Sisteme solare termice 
- Sisteme urbane pentru încălzire/răcire 
- Panouri fotovoltaice 
- Centrale eoliene 
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CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI: 
Concursul se va desfăşura la sediul INCD ”URBAN-INCERC” Bucureşti, Şoseaua Pantelimon nr.266, sector 
2 - Bucureşti, în data de 07.03.2022, ora 9.00, astfel: 

- probă scrisă/ora 9.00-10.30;  
- interviu/ora 10.30-11.30. 

 
DATA PÂNĂ LA CARE SE DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE ESTE 28.02.2022, la sediul INCD 
”URBAN-INCERC” BUCUREŞTI - Compartimentul Management Resurse Umane,  Şoseaua 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. 

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

DIRECTOR GENERAL 
PĂSTRAV Mircea – Ioan 




