
ANUNȚ | Concurs de recrutare - funcţie publică de 

execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional 

superior 
11 Noiembrie 2021 

- Afișat pe pagina de internet și la sediu în data de 11 noiembrie 2021 - 

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj organizează concurs de recrutare în vederea 

ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional 

superior la Compartimentul Monumente istorice și arheologie din cadrul Direcției 

Județene pentru Cultură Dolj. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

I.   Etapele de desfășurare a concursului: 
- depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 11 noiembrie – 2 decembrie 2021, în 

intervalul orar 900 – 1600 luni – joi, 900 – 1400 vineri, la Compartimentul Cultură, Management, 

Resurse Umane din cadrul DJC Dolj (la sediul din str. Mihai Viteazul, nr.14, Craiova, jud. 

Dolj, et. 1); 

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor; 

- proba scrisă va avea loc în data de 13 decembrie 2021, ora 1100; 

- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot 

prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă. 

II. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs: 

a. Condiţii generale: 

a. are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d. are capacitate deplină de exerciţiu; 

e. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de 

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 

familie; 

f. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

g. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

h. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 



i. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, 

în condiţiile legii; 

j. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

  

  

b) Condiţii specifice: 
  

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

fundamental al științelor umaniste și arte: ramura de știință arhitectură și urbanism - domeniul 

de licență arhitectură sau urbanism; domeniul fundamental științe inginerești, ramura de 

știință inginerie civilă, domeniul de licență inginerie civilă.  

 minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor. 

III. Bibliografia și tematica de concurs:  

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție: 

1. Constituţia României, republicată; 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

11. HG nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor 

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi 

conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 

patrimoniului mondial; 

12. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea normelor de semnalizare a monumentelor 

istorice; 
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14. Ordinul nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind 

folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia; 

15.Ordinul nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16. OMC nr. 3143/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de 

preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice 

deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat (in vigoare de la 11.01.2019). 

17. OMC nr. 3.037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea 

acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) 

din Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

18. Ordinul ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, 

respectiv a municipiului București. 

 

 

Tematica: 
 

- Constituţia României, republicată; 

- Reglementări şi atribuţii în domeniul funcţiei publice; 

- Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 

- Reglementări privind protejarea patrimoniului cultural naţional imobil. 

-Reglementări privind lucrările de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului 

- Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi a direcţiilor judeţene pentru 

cultură,respectiv a municipiului Bucureşti. 

IV. Atribuţiile postului prevăzute în fișa de post: 

  

1. Colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în domeniul 

monumentelor istorice; 

2. Realizează inventarierea monumentelor istorice şi comunică lunar la Institutul Naţional al Patrimoniului 

informaţiile şi datele necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice; 

3. Declanşează procedura de clasare, clasare de urgenţă, declasare sau schimbarea grupei de clasare a 

monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile L.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată şi a normelor metodologice în vigoare; 

4. Îndeplineşte măsurile legale cu privire la declanşarea procedurii excepţionale  de clasare de urgenţă; 

5. Comunică neîntârziat declanşarea  procedurii de clasare sau de declasare, după caz, proprietarului, 

titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză, în 

baza propunerii CNMI; 

6. Întocmeşte şi comunică proprieterilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, obligaţia privind 

folosinţa monumentului istoric, act prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare 

şi întreţinere a bunurilor mobile clasate monument istoric; 

7. Emite avize privind intervenţiile asupra monumentelor istorice, precum şi asupra imobilelor din zona de 



protecţie a monumentelor istorice sau din Zonele Construite Protejate, potrivit competenţelor stabilite prin 

regulamente şi instrucţiuni emise de Ministerul Culturii; 

8. Controlează intervenţiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul 

realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupe lucrările, până la intrarea în 

legalitate, aplică sancţiuni şi, după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială sau sesizează organele de 

cercetare penală; 

9. Poate formula propuneri privind obiectivele susceptibile de a fi cuprinse în PNR şi informează conducerea 

ministerului cu privire la stadiul lucrărilor prevăzute în PNR, pentru judeţul Dolj. 

10. Înregistrează angajamente scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moştenire sau donaţie un bun 

imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, privind intenţia de a 

executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare şi restaurare stabilite prin documentaţia tehnică 

aprobată şi avizată potrivit legii şi avizează, în situaţii justificate, prelungirea cu încă 12 luni a termenului 

asumat prin angajament; urmăreşte realizarea lucrărilor respective în condiţiile şi la termenele stabilite şi 

DGFP constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condiţiile şi 

termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare 

sau restaurare; 

11. Avizează documentaţii de urbanism sau documentaţii tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii 

imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, care sunt 

necesare prntru păstrarea cadrului construit sau natural; 

12. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul de competenţă, solicitându-le toate 

informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum şi adoptarea măsurilor de 

interzicere a circulaţiei vehiculelor grele şi transportul de materiale explosive în zona de protecţie a 

monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice, de control 

a întreţinerii acestor însemne şi sigle de către proprietar, de asigurare a pazei şi protecţiei monumentelor 

istorice aflate în domeniul public şi privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum şi a 

măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice 

şi de organizare a pazei acestora; 

13. Înştiinţează, în scris,  proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judeţul de 

competenţă despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor 

imobile în cauză; 

14. Exercită în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B; 

15. Exercită orice atribuţii stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea monumentelor 

istorice; 

16. Constată contravenţii şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării 

monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

17. Asigură consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a 

monumentelor  istorice (intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare); 

18. Formulează şi înaintează periodic conducerii ministerului propuneri ce vizează îmbunătăţirea cadrului 

legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural naţional; 

19. Întocmeşte, în scris şi pe suport electronic, rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale referitoare la 

stadiile de derulare a activitaţilor privind segmentul menţionat mai sus din patrimoniul cultural imobil; 

20. Contribuie la monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial şi întocmeşte procedurile operaţionale (paşii ce trebuie urmaţi în 

realizarea sarcinilor, exercitarea competenţelor şi angajarea responsabilităţilor) conform Ordinul 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

21. Răspunde, conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, pentru exactitatea si 

realitatea datelor, documentelor întocmite și propuse aprobării. 

22. Gestionează documentele create conform normelor Legii arhivelor naţionale nr.16/1996 și le predă anual 

arhivei instituției. 



23. Propune spre aprobare directorului executiv al DJC Dolj – Planul anual de acţiune/control și prezintă, 

lunar, raportul de activitate. 

24. Întocmește și supune spre avizare Proceduri de lucru necesare desfășurării activității compartimentului. 

25. Soluționează petiții/scrisori adresate DJC Dolj, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței 

guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

26. Sesizează directorul executiv al DJC Dolj,cu privire la eventualele abateri de la prevederile legale în 

materie, conform cadrului legal ce reglementează activitatea compartimentului 

27. Întocmeşte la timp documentele solicitate de conducerea unităţii şi de forurile ierarhic superioare; 

28. Respectă obligațiile și responsabilitățile prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în 

muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

29. Îndeplineşte, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de superiorii ierarhici, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

  

V. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului: 

a. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1; 

b. curriculum vitae, modelul comun european; 

c. copia actului de identitate; 

d. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări; 

e. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea funcţiei publice, model orientativ în anexa nr. 2; 

f. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g. cazierul judiciar; 

h. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa 

nr. 3, sub obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 

parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub 

sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 



 

* * * 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, 

precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru 

candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă 

starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, 

emis în condiţiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute la dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad 

de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este doamna Daniela Brătan, expert 

clasa I grad profesional superior la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane 

din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Dolj și poate fi contactată la telefon/fax 

0251524257, email djcdolj@gmail.com. 

Documente anexate: 

ANEXA 1 - Model formular înscriere; 

ANEXA 2 - Model adeverință; 

ANEXA 3 - Model declarație pe propria răspundere. 
 

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Anexa%20nr.%201%20-%20MODEL%20formular%20de%20%C3%AEnscriere_0.docx
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Anexa%20nr.%202%20-%20MODEL%20adeverinta%20%281%29.docx
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/anexa%20nr.%203%20-%20MODEL%20Declaratie%20pe%20propria%20raspundere%20-%20nu%20am%20cazier_3.doc

