
INP angajează CȘ III - conservare și restaurare a materialelor de construcții 
 

 
Institutul Național al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant/temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-
cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și OG nr. 
90/2017, la sediul din str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București, în perioada 29.11.2018 – 
17.01.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant. Postul contractual vacant de 
Cercetător Științific gradul III (conservare și restaurare materiale de construcție), pentru care se 
organizează concursul, va avea un contract încheiat pentru perioadă determinată în vederea 
derulării proiectului Implementarea și exploatarea rezultatelor cercetării științifice în practica 
restaurării și conservării bunurilor culturale – Implement, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878, 
după cum urmează: 

 Direcția Monumente Istorice 

Cercetător științific III (CȘ III) – conservare și restaurare materiale de construcție 
 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele 
condiții: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 

CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI 

a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile: 
arhitectură (specializările Arhitectură sau Conservare și restaurare de arhitectură), arte vizuale 
(specializarea Conservare și restaurare), fizică (specializarea Fizică), chimie (specializarea Chimie), 
inginerie chimică, inginerie civilă (specializarea Construcții civile) sau echivalent; 



b) să certifice activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 
puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care 
provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 
ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor; 

c) experiență în cercetare în domeniul materialelor de construcție; 
d) cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională (dintre engleză, franceză, germană, 

italiană; prima limbă - nivel C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă – nivel B1); 
e) experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau 

LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); 
f) atestarea în domeniul protejării monumentelor istorice constituie un avantaj; 

 

TEMATICĂ 

a) Legislația specifică cercetării, protecției și restaurării patrimoniului imobil – cadrul normativ al 
cercetării în domeniul conservării materialelor de construcție; 

b) Metode de investigare în cercetarea materialelor și alcătuirilor constructive ale arhitecturii 
istorice; investigații de teren și investigații de laborator; 

c) Elaborarea de protocoale de intervenție asupra materialelor și alcătuirilor constructive ale 
arhitecturii istorice; 

d) Monitorizarea și controlul intervențiilor asupra materialelor și alcătuirilor constructive ale 
arhitecturii istorice; 

e) Laboratorul de cercetare pentru conservarea patrimoniului imobil: personal, dotare, proceduri. 
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LEGISLAȚIE 

a) HG nr. 593/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național al 
Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
d) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 
e) Metodologia de restaurare a componentelor artistice MC/I-A/2000; 
f) OMCIN nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia; 
 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 
următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae – Model european. 

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, 
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 



Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 31.12.2018, ora 
12.00, la sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, 
București (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secției Resurse Umane, persoana de contact 
este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de 
internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 03.01.2019, ora 12.00. 

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație cel 
târziu la data de 04.01.2019, ora 12.00. 

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.01.2019, ora 12.00. 
 

CALENDARUL CONCURSULUI 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu. 

1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date și se va desfășura 
în data de 08.01.2019, ora 12.00 (fără a se depăși durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP 
din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București (etaj 1, Bibliotecă). 

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 09.01.2019, ora 12.00. 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 10.01.2019, ora  12.00. 

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.01.2019, ora 12.00. 

2. Interviul se va desfășura în data 14.01.2019, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiță 
Văcărescu nr. 16, sector 4, București ( etaj 1, Bibliotecă). 

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.01.2019, ora 12.00. 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 16.01.2019, ora 12.00. 

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.01.2019, ora 12.00. 

 

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INP 
(www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 17.01.2019, ora 12.00. 

Salariul brut pentru postul contractual vacant de Cercetător Științific gradul III variază între 3211 
lei și 3998 lei în funcție de vechimea în muncă, la care se adaugă 950 lei îndemnizația pentru 
deținerea titlului științific de doctor. 

 

Data publicării: 29.11.2018 


