
 

 

 

 
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.III  – domeniul arhitectură și urbanism,  
Sucursala URBANPROIECT 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 2 - Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător 
științific gradul III (CS III) 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.33 - Comisia de arhitectură și urbanism (CNATDCU), în corelație cu 
Standardele minimale necesare și obligatorii în concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător 
științific gradul III (CS III) prevăzute 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, în vigoare la data anunțării concursului. 
 
Tematica: 

            Îmbunătățirea regulamentelor de urbanism cu scopul creșterii calității vieții în zonele rezidențiale 
din România. 
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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 
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3. "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", 
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Density and Urban Form (trad. Spacematrix: Spațiu, densitate și formă urbană).. Rotterdam: nai010 
publishers. 
8. Comisia Europeană. Research Centre. 2020. „Noua Cartă de La Leipzig - Puterea de 
Transformare a Orașelor Pentru Binele Comun”. Publications Office. https://ec.europa.eu/ 
regional_policy/en/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-charter-the-
transformative-power-of-cities-for-the-common-good. 



 

 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/ EXAMENULUI: 
Concursul/examenul se va desfășura la sediul INCD URBAN-INCERC din București, Șos. 

Pantelimon, nr. 266, sector 2, București, în data de 02.05.2022, ora 9:00, astfel: 
- probă scrisă/ora 09,00 - 10,30;  
- probă orală/ora 10,30 - 11,30. 

 

DATA PÂNĂ LA CARE SE DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE ESTE 25.04.2022, la 
sediul INCD URBAN-INCERC București - Compartimentul Management Resurse Umane - Șos. 
Pantelimon nr. 266, sector 2, București. 
 

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină în mod obligatoriu 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 (www.incd.ro); 

b) Curriculum Vitae, tip Europass, semnat olograf de candidat; 
c) 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 (care să ateste calificarea in specialitate, cunoasterea 
unei limbi de circulatie europeană, documente care să confirme situația în care candidatul este 
înscris la masterat sau doctorat, sau că a absolvit studiile într-o limbă dintre cele menționate etc) ;  

d) 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; 

e) Fişa de verificare a îndeplinirii criteriilor stabilite în Anexa 3. Pentru fiecare criteriu se va realiza un 
tabel comparativ din care să rezulte îndeplinirea bareului minimal (www.incd.ro); 

f) 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, semnată de candidat (dacă este cazul); 

g) Declarație privind asumarea răspunderii asupra continutului Dosarului care se referă la propriile 
activităţi şi realizări, model în Anexa nr. 2, scrisă de mână, cu semnătură (www.incd.ro); 

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 privind activitatea de cercetare-
dezvoltare desfăşurată în străinătate, pentru a dovedi vechimea în activitatea prevăzută pentru postul 
scos la concurs, în traducere autorizată în limba romană (dacă este cazul); 

i) Copie legalizată de pe actul de naştere şi de pe certificatul de căsătorie sau documentul care atestă 
schimbarea numelui - în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele; 

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

 

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. 

 


