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A N U N Ţ 

  

În conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția pentru Cultură a municipiului București organizează la sediul său concurs 

de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție care 

îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul aparatului propriu, astfel: 

 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Monumente 

istorice și arheologie; 

Proba scrisă a concursului de promovare va avea loc la data de 20 august 2020, ora 

1000 la sediul DCMB din Str. Sfântul Ștefan nr. 3, sector 2, București, iar interviul urmând să 

aibă loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Dosarele de înscriere se vor depune la Resurse Umane în maxim 20 de zile de la data 

afișării anunțului, respectiv 21.07.2020-09.08.2020, și vor conține în mod obligatoriu 

următoarele documente: 

 adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care se promovează; 

 copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare.  
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Bibliografia necesară pentru concursul de promovare în funcția publică de execuție 

de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Monumente istorice și 

arheologie; 

 Constituia României, republicată; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare: 

- PARTEA VI: TITLUL II: Statutul funcționarilor publici; 

- PARTEA VII: Răspunderea administrativă;  

 Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu 

completările și modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 2.173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice 
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