
 

 
 
                                                      

                              

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT CONTRACTUAL DE CONSILIER PENTRU AFACERI 
EUROPENE LA  COMPARTIMENTULUI  SUBSTANŢE PERICULOASE – SERVICIUL SUBSTANŢE 

PERICULOASE ȘI SITURI CONTAMINATE - DIRECȚIA GENERALÃ DEŞEURI, SITURI CONTAMINATE 
ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE DIN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI din data de 09.07.2018. 

 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;**  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice;*;** 
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;** 
e)  Cazierul judiciar/consimțământul expres conf. OUG 41 din 2016 sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează;*** 
f) 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; 
g) curriculum vitae. 
* Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 
31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. 
** Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
*** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 
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. 

 
Dosarele de înscriere la concursul din data de 09.07.2018 ora 1000 - proba practică, se 

depun in termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul 
Ministerului Mediului, Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti.   

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 21.06.2018 
După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu 

candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs. 
În vederea participării la proba practrică, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi 

prezenţi în data de 09.07.2018 la ora 930 la sediul ministerului, la intrarea B, cu actul de 
identitate (B.I./C.I.). 

Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.65. 
CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului, Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, 

Bucureşti, în data de 09.07.2018 ora 1000 -  proba practică. 
          CONDIȚII DE PARTICIPARE 

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. 

 



 

 
 
                                                      

                              

TIPUL PROBELOR DE CONCURS DE LA COMPARTIMENTULUI  SUBSTANŢE PERICULOASE – 
SERVICIUL SUBSTANŢE PERICULOASE ȘI SITURI CONTAMINATE - DIRECȚIA GENERALÃ DEŞEURI, 
SITURI CONTAMINATE ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE DIN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI din data 
de 09.07.2018 

 Proba practică 

 Interviu 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
cu modificările și completările ulterioare  

2. Legea nr. 590/2003 privind tratatele 
3. Ordonanţa nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii 
la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon; 

4. Ordin nr.1239/1338/1460/753/2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului 
şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre 
autorităţi conform Hotărârii Guvernului nr.305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.304/2003 privind exportul şi 
importul produsilor chimici periculoşi 

5. Hotarare de Guvern nr. 477/2009  privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încalcarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), 
de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a 
Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei; 

6.  Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul 
substantelor si preparatelor chimice periculoase; 

7. Acorduri multilaterale și bilaterale în domeniul protectiei mediului (http://www.mmediu.ro, 
http://www.un.org, http://www.unep.org, http://www.unece.org); 

8. Organisme și instituții europene și internaționale pentru protecția mediului 
(http://www.un.org, http://www.unep.org, http://www.undp.org, http://www.unece.org, 
http://www.europa.eu); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reach.anpm.ro/files/file/HG%20477-2009%20(sanctiuni%20REACH).doc
http://reach.anpm.ro/files/file/Lege%20nr_254-2011_modif_360-2003.doc
http://www.mmediu.ro/
http://www.un.org/
http://www.unep.org/
http://www.unece.org/
http://www.un.org/
http://www.unep.org/
http://www.undp.org/
http://www.unece.org/
http://www.europa.eu/


 

 
 
                                                      

                              

ANEXA   

 

Denumire angajator 

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr.de înregistrare/Data înregistrării 

 
 

         ADEVERINŢĂ 

 

 

 Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al 

B.I./C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este 

angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului 

individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată 

determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................ 

 Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în 

specialitatea....................... 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-

na............................................. a dobândit: 

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile 

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit 

următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de 

muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu  

indicarea clasei/gradaţiei  

profesionale 

Nr. şi data actului pe baza  

căruia se face 

înscrierea şi temeiul legal  

     

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... 

concediu fără plată.  

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune 

disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disciplinară.................................  

  

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele 

cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.  

 

 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, 

 

 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

 

                                                       Ştampila angajatorului  

 
1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii    

 

 


