
 

 

 

 

 

A N U N T 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 

ORGANIZEAZA 

in data de  12 APRILIE 2021 
 

CONCURS DE RECRUTARE 
in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta   de consilier, clasa I, grad 

profesional superior, la Compartimentul Protectia Mediului Natural si Construit din 

cadrul Directiei Arhitectului Sef. 

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare sunt: 

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 

- Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor: 7 ani.  

Conditiile generale de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de 

executie vacante  sunt urmatoarele: 

• are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

• are capacitate deplină de exerciţiu; 

• este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. 

Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de 

catre medicul de familie; 

• îndeplineşte condiţiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

• îndeplineşte condiţiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care  

împiedică înfăptuirea justiţiei, infractiuni 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, aministia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 

• nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia 

ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca 

definitiva, in conditiile legii; 

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

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

• nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 

legislatia specifica. 
 

Dosarele  de concurs se vor depune in perioada 09 martie 2021 – 29 martie 2021, la 

sediul Consiliului Judetean Braila – Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, camera 

116. 

Proba scrisa va avea loc in data de 12 aprilie 2021, orele 10.00, la sediul Consiliului 

Judetean Braila. 

 

DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea  functiei publice de executie vacante  

trebuie sa cuprinda urmatoarele: 

• formularul de inscriere; 

• curriculum vitae, modelul comun european; 

• copia actului de identitate; 

• copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea 

unor specializari si perfectionari; 

• copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei  eliberate de angajator pentru 

perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea 

studiilor necesare ocuparii functiei publice; 

• copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului ; 

• cazierul judiciar; 

• declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa 

calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  



 

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de 

documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre 

secretarul comisiei de concurs. 
 

BIBLIOGRAFIA 

necesara pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa 

I, grad profesional superior la Compartimentul Protectia Mediului Natural si 

Construit din cadrul Directiei Arhitectului Sef 

 

 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare – partea a III-a, titlul V, capitolul VI, sectiunea 1 si a 2-a si partea a VI-a, titlul I 

si II; 

3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. O.G.nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea  unor situri 

arheologice ca zone de interes national, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

6. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

7.Ordinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nr.2.797/2017 privind stabilirea 

tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de 

protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa 

istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea 

Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale 

monumentelor istorice; 

8.Ordinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nr. 2807/2018 pentru modificarea 

Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea 

tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a 

acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau 

sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei 



 
Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor 

istorice; 

9.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

10.   Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei  nr. 839/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

11. Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

12. Ordinul  nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

13. Legea  nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

14. Hotararea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

15. Ordinul  nr. 3037/2020 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

 

 

ATRIBUTIILE 

functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Protectia Mediului Natural si Construit din cadrul 

Directiei Arhitectului Sef 

 

 Exercită atribuţiile ce revin Directiei Arhitect  Sef al judetului în conformitate cu 

prevederile legii administraţiei publice locale, a Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

şi a Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la 

Florenţa la 20 octombrie 2000 ; 



 

 

 In conformitate cu prevederile Regulamentului general de urbanism urmăreşte 

aplicarea regulilor cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea 

patrimoniului construit în eleborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, conform procedurii operationale PO.AHS-05;  

 Colaborează cu proiectanţii de specialitate pentru evidenţierea ariilor construite 

protejate  şi a siturilor monumentelor clasate  în planurile de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism, supraveghează aplicarea prevederilor acestora în acord cu dezvoltarea 

localităţilor ; 

 Cooperează cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braila, comunică toate informaţiile 

referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriu, facilitează comunicarea 

reprezentanţilor Direcţiei cu consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din judeţ ; 

 Sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor care nu au 

servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea 

monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor, cuprinzând monumentele 

istorice din grupa A, B aflate pe teritoriul administrativ al acestora ; 

 Primeşte spre verificare, soluţionare şi evidenţă lucrări şi rapoarte referitoare la 

protecţia mediului construit ; 

 Monitorizează şi propune măsuri complete de protecţia mediului construit impuse de 

acţiunile privind domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului ; 

 Sprijină activitatea comisiei zonale  pentru  monumente de for public care îşi exercită 

atribuţiile pentru localităţile rurale din judeţul Brăila, sesizează toate aspectele legate 

de nerespectarea prevederilor legale în conservarea obiectivelor existente, în  

realizarea obiectivelor noi, respectiv la amplasarea acestora cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; întocmeşte referate de constatare şi propune măsuri legale de remediere  pe 

care le aduce la cunoştinţă conducerii instituţiei ; 

 Gestionează evidenţa documentelor de participare a reprezentanţilor Directiei Arhitect  

Şef la lucrările Comisiei Zonale nr.10  a monumentelor istorice precum şi la cele ale 

Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR ; 

 Analizează şi supune avizării Comisiei tehnice pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism- proiectele şi studiile de specialitate privind protecţia mediului construit ; 

 Participă la acţiuni specifice privind educaţia populaţiei, împreună cu autorităţile 

cărora le revin atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului construit ; 

 Participă şi reprezintă Consiliul Judeţean, conform unei Dispoziţii a preşedintelui 

Consiliului Judeţean sau a unei Hotărârii a Consiliului Judeţean, în cadrul comisiilor 

de specialitate şi în acţiunile organizate la nivel local şi judeţean ; 



 
 Ţine evidenţa monumentelor şi siturilor istorice construite, a siturilor arheologice  

precum şi a intervenţiilor, comportării, întreţinerii şi valorificării potenţialului cultural 

şi spiritual al acestora; 

 Verifică şi coordonează, pe teritoriul judeţului, respectarea prevederilor legale şi a 

normativelor specifice pe probleme de mediu construit ; 

 Participă la întruniri şi programe de perfecţionare continuă în domeniul protecţiei 

mediului natural şi construit; 

 Furnizează datele de specialitate în elaborarea documentaţiilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, a documentaţiilor tehnice de autorizare a construcţiilor sau de 

desfiinaţare a acestora, a studiilor de fundamentare, a studiilor de fezabilitate, etc. , în 

conformitate cu prevederile Legii nr.544 din 2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 Se preocupă permanent de dezvoltarea şi îmbunătăţirea propriului sistem de 

management al calităţii serviciului pe care-l oferă instituţiei şi comunităţii ; 

 Asigură conformitatea documentelor elaborate/aprobate/avizate 

(PATJ,PATZ,PUG,PUZ,PUD) la nivelul Directiei Arhitect  Şef cu regulile/prevederile 

legale referitoare la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit; 

 Participă la organizarea manifestărilor culturale referitoare la promovarea 

patrimoniului construit protejat (simpozioane, conferinţe, ateliere de lucru); 

 Participa la elaborarea/modificarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si  aplica intocmai prevederile  

acestora; 

 Participa la elaborarea/modificarea procedurilor operationale elaborate la nivelul 

structurii in care isi desfasoara activitatea si  aplica intocmai prevederile  acestora; 

 Asigura continuitatea activitatii la nivelul  structurii in care isi desfasoara activitatea; 

 Pentru activitatea pe care o desfasoara, identifica si analizează preliminar riscul 

identificat, prin definirea corectă a riscului şi analiza cauzelor sau a circumstanţelor 

care favorizează apariţia/repetarea riscului; 

 Evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori (probabilitatea sau posibilitatea 

materializării unui risc şi impactul riscului); 

 Formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile care este necesar a fi luate pentru a 

controla riscurile identificate (acţiuni preventive/de rezervă recomandate); 

 Completează formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe 

care le va transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii in care isi 

desfasoara activitatea; 



 

 

 Respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Braila si ale Regulamentului de ordine interioara; 

 Raspunde de legalitatea, corectitudinea si respectarea termenelor activitatilor pe care 

le executa; 

 Arhiveaza documentele intocmite si cele anexate acestora, inclusiv predarea lor la 

Compartimentul Cancelarie-Arhiva al Consiliului Judetean Braila, conform 

procedurii; 

 Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, 

cam. 116 din cadrul Consiliului Judetean Braila, tel.0239-619600 int.203 sau 209, e-mail 

consiliu@cjbraila.ro, persoana de contact Moca Luminita – consilier, clasa I, grad 

profesional superior.          
 

 

 
                               

 


