
 

 

 

 

A N U N Ț 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI 
DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC 

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea  
următorului post vacant: 

 
Cercetător științific gr. I – domeniul inginerie civilă și management 

INCD URBAN – INCERC București 
 

Criteriile de concurs, potrivit Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.530 din 23.07.2003 și Regulamentul de 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ACS, CS, CS III, CS II și CS I din cadrul INCD URBAN-
INCERC aprobat de Consiliul Științific al INCD URBAN-INCERC la 25.10.2021 (www.incd.ro) sunt cele 
prevăzute în Capitolul 3 - Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător științific gradul I – CS I și 
Anexa nr.3 la Regulament Criteriile/Baremurile/Standardele minimale de concurs ale INCD URBAN-
INCERC pentru gradele științifice, cu referire la întreaga activitate, baremurile din Anexa nr.6 Comisia de 
inginerie civilă și management (CNATDCU) și Standardele minimale necesare și obligatorii în concursul 
pentru ocuparea posturilor de CS I prevăzute în Anexa la Ordinul de ministru al autorității de stat 
competente pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, pentru domeniul/specialitatea în care este 
scos la concurs postul, în vigoare la data anunțării concursului. 
 

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între 
15.04.2022 – 15.05.2022 

Perioada de desfasurare a concursului: 
16.05.2022 – 24.05.2022: verificare, analiza, evaluare dosare 
25.05.2022: aprobare rezultate în ședința Consiliului Stiintific  

26.05.2022: afisare rezultate site/avizier INCD URBAN - INCERC 
27.05.2022 - 30.05.2022: depunere contestații 

31.05.2022 – 07.06.2022: solutionare contestații 
08.06.2022: aprobare rezultate contestații în ședința Consiliului Stiintific si 

afisare rezultate finale site/avizier INCD URBAN – INCERC 
15.06.2022: depunere dosare la CNATDCU pentru validare rezultate 

 
CONDIȚII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CS I: 

a) să aibă nivelul de calificare 8 în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului conform HG nr. 918/ 
2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor; 

b) să îndeplinească cumulativ, luând în calcul realizările pe întreaga activitate, standardele minimale 
necesare și obligatorii, corespunzătoare funcţiei de cercetător ştiinţific gradul I, stabilite în anexa de la 
Ordinul de ministru al autorității de stat competente pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, 
pentru domeniul / specialitatea în care este scos la concurs postul; 

c) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 
9 ani și titlul științific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a 
cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului. 
 
 
 



 

 

 

 
A) dosarul de înscriere la concurs compus cel puţin din următoarele documente: 

a) Cerere-tip de înscriere la concurs, adresată conducerii INCD URBAN-INCERC, avizată 
juridic şi aprobată de către directorul general pe baza verificării îndeplinirii condiţiilor minime de 
pregătire şi experienţă profesională, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1;  

b) Copii legalizate de pe: diploma de bacalaureat sau echivalentă; diploma de licenţă ori 
echivalentă, însoţite de foaia matricolă, sau de pe atestatul / atestatele de recunoaştere a diplomei 
/diplomelor (dacă este cazul), precum şi de pe alte diplome;  

c) Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, dacă este cazul; 

d) Curriculum Vitae, cu datele de contact, din partea candidatului (semnat de candidat), 
e) Lista lucrărilor publicate, structurată de candidat, în următoarea ordine: teza / tezele de 

doctorat; cărţi şi capitole din cărţi; articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 
internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS/CNCS; studii publicate 
în volumele unor manifestări internaţionale sau naţionale, recunoscute în străinătate şi în ţară (cu 
ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de 
contract / grant; alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 
lucrări reprezentative (semnată de candidat); 

f) Fişa din partea candidatului (semnată de candidat) de verificare a îndeplinirii standardele 
minimale necesare și obligatorii de ocupare a posturilor de cercetător ştiinţific gradul I al cărui 
format este prevăzut în Ordinul de ministru al autorității de stat competente pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare-inovare, pentru domeniul / specialitatea în care este scos la concurs postul, 
cu referire la publicaţiile, proiectele și dovezile de prestigiu profesional etc. corespunzătoare 
fiecărui criteriu şi punctajul pentru fiecare în parte, 

g) Asumarea răspunderii, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la 
propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în 
fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; 

h) Copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe registrul general de evidenţă a 
salariaţilor şi copie legalizată de pe adeverinţa/adeverinţele traduse privind activitatea de 
cercetare-dezvoltare desfăşurată în străinătate (dacă este cazul), pentru a dovedi vechimea în 
activitatea prevăzută pentru postul scos la concurs; 

i)      Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se 
evidenţiază traiectoria profesională a candidatului de la finalizarea studiilor superioare până la 
concurs (funcţiile profesionale ocupate şi perioadele aferente); 

j)     Declarație privind consimțământul GDPR (modelul afişat pe portalul https://jobs.research. 
gov.ro/info.php) 

k) Actele de studii și înregistrările vechimii în muncă emise în străinătate – se prezintă în 
forma tradusă și legalizată. Candidații care au rezidența în altă țară dar sunt candidați pentru un 
post de cercetător științific dintr-o unitate/instituție de cercetare-dezvoltare din România, se 
supun legislației României așa încât își vor dovedi identitatea, vechimea în specialitate etc. cu 
acte traduse și legalizate. 

B) mapa cu lucrări ştiinţifice semnificative constituită, într-un exemplar, de către candidat ce 
conţine fotocopii de pe lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, precum şi alte documente 
necesare pentru a dovedi că sunt îndeplinite standardele minimale necesare și obligatorii pentru ocuparea 
posturilor, aprobate prin Ordinul de ministru al autorității de stat competente pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare-inovare, pentru domeniul / specialitatea în care este scos la concurs postul.  (conform art.24 
pct.B. din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ACS, CS, CS III, CS II și CS I 
din cadrul INCD URBAN-INCERC aprobat de Consiliul Științific al INCD URBAN-INCERC la 
25.10.2021). 

 
 
 



 

 

 

 
 

Dosarul de concurs pentru cercetător ştiinţific gradul I se prezintă de către candidat şi INCD 
URBAN-INCERC, în două exemplare, astfel: 

a) Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: 
- Denumirea legală a institutului; 
- Dosar de cercetător ştiinţific gradul I; 
- Domeniul şi specialitatea asociate postului scos la concurs; 
- Candidat: Numele şi prenumele, gradul profesional deţinut la data concursului. 
b)  Documentele din dosarul de concurs pentru cercetător ştiinţific gradul I sunt cele prezentate în Anexa nr. 4 la 

Regulament, prezentate cumulativ şi în ordinea menționată pe site-ul https://jobs.research.gov.ro/info.php, inclusiv 
procedura de arhivare digitală pe USB. 

 
Mapa cu lucrări ştiinţifice semnificative se constituie într-un singur exemplar, de către candidat 

conform prevederilor de la Art.24, lit. B) din Regulament. 
Pe coperta exterioară a mapei se înscriu: 

a) Denumirea legală a institutului; 
b) Mapa cu lucrări ştiinţifice semnificative, anexă la Dosarul pentru CS I; 
c) Candidat: Numele şi prenumele, gradul profesional deţinut. 

Documentele din mapă vor fi prezentate în ordinea din opisul cu lucrări, care face parte integrantă 
din mapă. 

 
TOATE CANDIDATURILE SUNT ANALIZATE CU OBIECTIVITATE ŞI ÎN DEPLINĂ 
CONFIDENŢIALITATE. 

DATE DE CONTACT: telefon – 021/627.27.40 int. 164 
Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ACS, CS, CS III, CS II și CS I din cadrul INCD 

URBAN-INCERC aprobat de Consiliul Științific al INCD URBAN-INCERC la 25.10.2021 se află pe site-ul 

www.incd.ro. 

 

 
 
 

 

 

 


