
 
 
 

Nr. 3162 din 05 septembrie 2022 
 
 

A N U N Ţ 
 

CONCURS DE RECRUTARE 
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante 

 
  
În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, prevederile art. 21 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare 
și prevederile art. unic, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, 
 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TELEORMAN organizează concurs de recrutare 
în vederea ocupării următoarei funcției publice vacante din cadrul aparatului propriu: 
 
Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Monumente istorice 
și Arheologie. 
 
Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână. 
  
 
I.   Etapele de desfășurare a concursului: 
  
- înscrierea la concurs se face în perioada 5 -26 septembrie, în intervalul orar 800 – 1600 luni – 
joi, 800 – 1400 vineri, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Teleorman, situat în Alexandria, 
str. Dunării, nr. 222, bl. 911, sc. E, et. P, ap. 40, jud. Teleorman; 
- 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 05.10.2022, ora 1000; 
- 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; 

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, domeniul 
fundamental științe sociale, științe umaniste și arte, științe inginerești. 
 
 
 

III. Bibliografia și tematica de concurs: 
 

Bibliografia: 
  
Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Monumente Istorice și Arheologie: 
  

• Constituţia României, republicată; 

• Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările 
și modificările ulterioare; 
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• OG 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările 
ulterioare. 

• Legea nr. 120 / 2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 
Tematica de concurs:  
 

• Constituția României, republicată; 

• Reglementări și atribuții în domeniul funcției publice; 

• Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 

• Reglementări privind protejarea monumentelor istorice; 

• Reglementări privind protejarea siturilor arheologice; 

• Reglementări privind monumentele de for public; 

• Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii. 
 
 

IV. Atribuțiile postului: 
 
1. colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de conducerea ministerului în 

domeniul patrimoniului imobil: monumente istorice și arheologie; 
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 Legii nr. 422/2011 privind 
protejarea monumenteleor 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, respectiv, de declasare, după 
caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra 
bunurilor imobile în cauză, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;  

6. întocmeşte şi comunică proprietarilor 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 şi Patrimoniului 
Naţional; 

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 
de competenţă; 

10. 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 instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural; 



11. 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 
explozive 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; 

12. 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 ai bunurilor imobile în cauză; 

13. exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice clasate 
în grupa B; 

14. exercită orice alte atribuţii stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea 
patrimoniului imobil: monumente istorice și arheologie; 

15. constată contravenţii şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul protejării patrimoniului imobil: monumente istorice și arheologie, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare; 

16. asigură consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare 
a patrimoniului imobil: monumente istorice și arheologie (intervenţii de orice fel şi condiţii de 
exploatare) şi posibilităţi de acces la sprijin financiar (din partea autorităţilor locale, centrale sau 
prin diverse programe de finanţare); 

17. formulează şi înaintează periodic conducerii ministerului propuneri ce vizează 
îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural naţional; 

18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alte acte normative, prin 
ordine sau dispoziţii ale ministerului, Instituţiei Prefectului sau prin decizii ale directorului executiv. 
 
 
 
Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs și pentru relații suplimentare este 
domnul Nedelcuță-Apope Ștefan  și poate fi contactat la telefon 0247311930, e-
mail office@djcteleorman.ro. 
  

 
Cu stimă, 
 
 

Director executiv, 
 

Nedelcuță-Apope Ștefan 
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