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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 următoarelor posturi 

vacante:  

 

1 post Şef Compartiment Achiziţii Publice, Administrativ şi I.T., normă 8 ore 

Cerinţe: 

Absolvent studii superioare în domeniul I.T./Ştiinţe juridice/Economie. 

Specializare în domeniul achiziţiilor publice. 

Experienţă de minim 3 ani într-o poziţie de expert achiziţii. 

Experienţă în derularea procedurilor de achiziţii publice în cadrul unor proiecte cu finanţare din 

Fonduri Structurale. 

Cunoştinţe temeinice de legislaţie/norme de organizare privind procedurile de achiziţii publice, 

regimul achiziţiilor în proiectele finanţate în cadrul diferitelor Programe Operaţionale. 

Cunoştinţe avansate de instalare, configurare şi operare a sistemelor Linux şi Windows Server. 

Cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele de 

calculatoare (LAN, WAN) experienţă cu tehnologiile: VLAN, routere, VPN, PKI, SNMP, SMTP, 

IMAP, Idap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID. 

Experienţă în monitorizare de servere şi reţele. 

Administrarea reţelelor de calculatoare şi a echipamentelor periferice. 

Sisteme de operare WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, 

LINUX, cunoştinţe SQL. 

Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat. 

Curs de specialitate în domeniul I.T. 

Permis de conducere categoria B. 

Experienţa în firme din domeniul I.T. este un avantaj. 

 

TEMATICĂ  

1. Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice. 

2.  Semnificatiile  termenilor  si  expresiilor  utilizate  in  cadrul  Legii  98/2016  privind achizitiile 

publice. 

3. Autoritati contractante. 

4. Domeniu de aplicare. Excepţii. 

5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.  

6. Consultarea pieţei. 

7. Activităţi de achiziţie centralizată. 

8. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire. 

9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire. 

10. Reguli de evitare a conflictului de interese. 

11. Reguli aplicabile comunicărilor. 

12. Achizitia directa. 

13. Etapele procesului de achiziţie publică. 



 
 

 

Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2,  Bucureşti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, www.incd.ro  

14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire. 

15. Servicii sociale si alte servicii specifice. 

16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. 

17. Criterii de calificare şi selecţie. 

18. Criterii de atribuire. 

19. Garantia de participare si garantia de buna executie. 

20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis. 

21. Oferta si documentele insotitoare. 

22. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia. 

23. Procesul de verificare şi evaluare. 

24.Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru. 

25. Finalizarea procedurii de atribuire. 

26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor. 

27. Reguli de publicitate şi transparenţă. 

28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire . 

29. Anuntul de participare. 

30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. 

31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică. 

33. Contravenţii şi sancţiuni. 

34. Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP. 

35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică –Notificarea 

prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională . 

36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei. 

37. Elementele contestaţiei. 

38. Soluţionarea contestaţiei. 

39. Suspendarea procedurii de atribuire. 

40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul. 

41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului. 

42. Cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare Windows şi Linux Server. 

43. Cunoştinţe generale Windows şi Microsoft Office. 

44. Comunicaţii -reţele de calculatoare. 

45. Grafică pe calculator: CorelDRAW, Photoshop. 

46. Baze de date relaţionale (mysql, sql). 

47. Web design cu HTML, PHP şi MySQL. 

        
 BIBLIOGRAFIE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 

Teritorială Durabilă URBAN-INCERC. 

2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice. 

3. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice. 

4. Hotararea  Guvernului   nr.395/2016 -Norme   metodologice   de   aplicare   a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

5. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de  
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lucrări  şi  concesiune  de  servicii, precum  şi  pentru  organizarea  şi  funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

6. OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, actualizată. 

7. NICOLAE Marian -Sisteme de operare–instalare, configurare, administrare, Craiova, Sitech. 

8. MOROŞANU Costică -2006 Sisteme de operare -instalare, programare, utilizare Linux, Iaşi, 

Editura UAIC . 

9. TANNENBAUM Andrew S. -Reţele de calculatoare Ed. a 4-a, Ed. Byblos. 

10. MUNTEANU A., GREAVU ŞERBAN V. -Reţele locale de calculatoare proiectare şi 

administrare. 

11. BURAGA Sabin -2005 Proiectarea siturilor Web –design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom. 

12. CERCHEZ Emanela –Internet.Utilizarea reţelei Internet. 

13. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România. 

14. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 

 

1 post Economist în cadrul Compartimentului Management Financiar, Întocmire şi Urmărire 

Contracte, normă 8 ore 

Cerinţe: 

Absolvent studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă. 

Vechime minim 5 ani în domeniul financiar – contabil. 

Curs de specialitate în control financiar. 

Cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar – contabil. 

Cunoştinţe avansate de operare calculator. 

Experienţa de lucru în domeniul controlului financiar preventiv, respectiv experienţa în proiecte cu 

finanţare externă nerambursabilă constituie avantaj. 

Cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj. 

 

TEMATICA : 

1. Modul de organizare a  contabilităţii institutiei. 

2. Norme privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 

3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

4. Inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

deţinute. 

5. Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanţare încheiate în vederea realizării 

programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional pentru 

cercetare-dezvoltare şi inovare. 

6. Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, 

care pot fi finanţate de la bugetul de stat. 

7. Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurata de unităţile şi instituţiile din 

cadrul sistemului naţional de cercetare. 

            
BIBLIOGRAFIE: 

1.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.2861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  

privind organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  

şi  capitalurilor proprii. 
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4. Ordin nr.1.792/24 decembrie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 

şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

5. H.G. nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor 

de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de 

la bugetul de stat. 

6. H.G. nr. 327/20.03.2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale 

directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare cu modificările aduse de 

HG  nr. 751 din 11 octombrie 2017.  

7. OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, actualizată. 

 

 

1 post Asistent de Cercetare Ştiinţifică, normă 8 ore, Laborator de Cercetare şi Încercări 

Higrotermice-Climatice, Mecanice şi Seismice pentru Construcţii, Instalaţii şi Echipamente 

(IHS) - Sucursala Iaşi 

 

Cerinţe: 

Specialitatea: Inginerie electrică, energetică sau instalaţii profil electric. 

Specializare: Master sau doctorand în domeniul ingineriei. 

 

TEMATICĂ  

• Energie electrică-instalaţii,aparate şi echipamente de transport, comutare, distribuţie şi gestionare 

energie în reţele şi staţii electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune. 

• Tehnici şi metode de măsurare electrică  a mărimilor fizice implicate în electricitate, mărimi 

fizice implicate în fenomene de natură climatică şi seismică. 

• Utilizarea mijloacelor moderne de măsurare conforme cu tehnicile de cercetare experimentală  

de laborator. 

 

BIBLIOGRAFIE  

• I7/2011: Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea  instalatiilor electrice 

aferente cladirilor, Ed. Arel. 

• Mira N., s.a., Manual de Instalatii Electrice, Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, 

Ed. Artenco Bucuresti, 2010; 

• Diniş, C., Iagăr, A., Cunţan, C., Fundamente de inginerie electrică şi electronică, Editura 

Politehnica, Timişoara,2009; 
• M.Creţu, T.Balan, Materiale electrotehnice. Vol.I. Rotaprint Iaşi 1980  

• T.Balan,D.Balan, Materiale electrotehnice -Indrumar de laborator, Rotaprint Iaşi, 1991  

• Al. Simion, Maşini Electrice, Note de curs, 2009  

• C. Bală, Maşini electrice, EDP Bucureşti, 1984 

• Georgescu Gh., Rădăşanu D., ş.a. - Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol I,2 – 

Ed.Gh.Asachi 2000, 2001 

• Georgescu Gh., Sisteme de distribuţie a energiei electrice - Politehnium Iaşi, 2007 

 

 

 

 

 

 

 




