
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ 

STR. JIETULUI NR. 19 CRAIOVA 200391 

Tel/fax 0351 421028 
www.coridoruljiului.ro 

 

Nr. 1284.din 25.11.2019                                  

                                                                    

                                           

A N U N Ţ 
 
 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează concurs pentru ocuparea 
unui post  vacant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata de 
consilier grad profesional IA la sediul Centrului Judetean pentru Protectia Naturii, 
Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj din Craiova, str. Jietului nr.19, în 
conformitate cu prevederile: 

- Art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin 

Hotărârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea de Guvern 

nr.1027/2014; 

- Dispoziţiei nr. 613/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor de  ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Dolj, precum şi din cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean 
Dolj. 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în parcurgerea etapelor 
succesive, după cum urmează: 

- selecţia dosarelor de înscriere; 

- proba scrisă, din bibliografie – 18 decembrie 2019, ora 10,00; 

  - data şi ora susţinerii probei de interviu se  afişează o dată cu rezultatele probei 

scrise.  

Calendarul termenelor în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă 

susţinută şi depunerea eventualelor contestaţii: 

- afişare rezultate selecţia dosarelor în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

data finalizarii probei de selectie a dosarelor; 

- afişare rezultate probă scrisă şi totodată afişare data şi ora susţinerii probei 

practice/ interviu – în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizarii 

probei scrise; 

- depunere contestaţii la proba scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de 

la data afişării rezultatului probei scrise; 

- afişare rezultate contestaţie probă scrisă – maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; 



- afişare rezultate probă interviu – în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

data finalizării interviului; 

- depunerea contestaţiilor probă interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare 

de la data afişării rezultatului probei de interviu 

- afişare rezultate contestaţie probă interviu – maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; 

- afişare rezultate finale – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului privind soluţionarea contestatiilor depuse la proba de interviu. 

 

Potrivit art. 3 din acelasi Regulament-cadru, în vederea participarii la concurs 
candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 

Conditii generale: 

    - are cetãtenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România; 
    -  cunoaşte limba română, scris si vorbit; 
    -  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    -  are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - 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; 
    -  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
    -  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. 
  

Condiții specifice: Consilier IA – 1 post  

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile stiintelor sociale. 

- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitării funcției - minim 3 
ani în domeniul studiilor. 

 

 Dosarul de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

 

    1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; 
    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii; certificatul de căsătorie, după caz; 
    3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
    4) copia carnetului de muncã, conformă cu originalul, şi / sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor începând 
cu data de 01.01.2011; 
    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 



    6) adeverintă medicală care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de cãtre unitătile sanitare abilitate; 
    7 ) curriculum vitae; 
 In cazul in care candidatul a depus la inscriere o declaratie pe propria 
raspundere ca nu are antecedente penale, acesta este obligat sa prezinte cazierul 
judiciar pana cel tarziu la data desfasurarii primei probe a concursului. 
 Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate şi în original la Centrul Judetean 
pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
 
         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 11 decembrie 
2019 ora 16.00 la registratura  Centrului Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si 
Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, strada Jietului nr.19. 

Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs : 
Vasilca Robert – telefon : 0351/421028 
 

Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 
alin.(3) lit.e) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Dolj precum şi din cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, 
care a fost întocmită având în vedere domeniul de activitate specific, conform structurii 
organizatorice aprobate pentru Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si 
Dezvoltare Rurala Durabila Dolj. 

  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, 
Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, strada Jietului nr.19, telefon : 0351/421 028. 
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TEMATICA CONCURS 
 

1. Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public; Procedurile 

privind accesul liber la informaţiile de interes public si funcţionarea structurilor respon-

sabile de informarea publică directă. 

 
2. Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate; Modalitatea de emi-

tere a avizului de către administratorii ariilor naturale protejate. 

 
3. Organizarea și funcționarea  Consiliilor Științifice constituite pentru ariile naturale pro-

tejate care necesită structuri de administrare. 

 
4. Administrarea reţelei naţionale de arii naturale protejate; Scopul şi regimul de mana-

gement al categoriilor de arii naturale protejate. 

 
5. Scopul și obiectivele planului de management; Regulamentul sitului de importanţă co-

munitară ROSCI0045 Coridorul Jiului și a ariilor de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0010 Bistreț și ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre și a rezervațiilor naturale 

Locul fosilifer Drănic-2.391 șiPădurea Zăval-IV.33 

 
6. Administraţia publică locală- Consiliul judeţean; Preşedintele şi vicepreşedinţii consili-

ului judeţean; Actele autorităţilor administraţiei publice locale. 

 


