ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A MONUMENTELOR ISTORICE
330025 – Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara
Tel. 0254 211 350, int.164; Fax 0254 230 030
C.I.F. 33027827, E-mail: cjsarmi@yahoo.ro

ANUNŢ CONCURS
Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a postului contractual de executie vacant de:


CONSILIER - studii superioare, gradul IA, normă întreagă;

Condiții generale de participare la concurs ( conf. Art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și
completările ulterioare):
a.
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
b.
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c.
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d.
are capacitate deplină de exerciţiu;
e.
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f.
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g.
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
h.
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
i.
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
j.
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
k.
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în
copie;
l.
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.);
m. adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de
sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii.);
n.
curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. i) - k) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de participare la concurs se pot depune în perioada 09.03.2015 – 20.03.2015, ora 1100,
la sediul instituției, biroul nr. 24
Condiţiile specifice de participare la concurs:
a)
b)
c)
d)
e)

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: Istorie-Arheologie - Programul
de studii/Specializarea: Arheologie;
Experienţă în activitate: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate si in cercetarea arheologica sistematica si preventiva;
Vechimea în specialitatea necesară:– minim 5 ani;
Experienţă în operare PC;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
seriozitate, responsabilitate, loialitate, corectitudine, adaptabilitate, autocontrol;
operativitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
abilităţi de organizare şi interpersonale;
perfecţionare permanentă din punct de vedere profesional;

•
•
•
•
•

Tipul probelor de concurs:
Dosarele de participare la concurs se pot depune în perioada 09.03.2015 – 20.03.2015, ora 1100, la sediul instituției, biroul nr. 24
1. selecţia dosarelor de înscriere (23.03.2015 );
2. proba scrisă (30.03.2015, ora 1000 );
3. interviu (31.03.2015, ora 1000 ).
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H. G. nr. 1237/2012 privind inscrierea unui monument istoric cuprins in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, conpletata si actualizata;
Ordinul Ministrului Culturii nr. 2361/2010 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizata;
Ordonanta nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national;
Ordonanta nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista
Patrimoniului Mondial;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patromoniului cultural national mobil;
Cetati si asezari dacice din sud-vestul Transilvaniei, Hadrian Daicoviciu, Stefan Ferenczi, Ioan Glodariu, Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1989;
H.G. nr. 493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice inscrise pe Lista Patrimoniului
Mondial si a metodologiei privind eleborarea si continutul – cadru al planurilor de protectie si gestiune a monumnentelor
istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial;
H.G. nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO.

