
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANUNŢ 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează examen de promovare în gradul profesional 
imediat superior celui deținut în data de 24.11.2020, ora 1000 proba scrisă. 

 

 

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional sunt 
următoarele: 

• Cerere de înscriere tip (disponibilă pe site-ul: www.mmediu.ro sau se poate solicita şi 
completa în ziua depunerii dosarului la Direcţia Resurse Umane - camerele 306/329); 

• Adeverinţa eliberată de Direcția Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează. 

• Copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în 
activitate. 

Dosarele de înscriere se depun în perioada 23.10-11.11.2020, la Direcţia Resurse Umane. 

Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut pentru fiecare compartiment este afişată la avizierul instituţiei, intrarea B, precum şi în anexele 

de mai jos. 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei Resurse Umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXA nr. 1 
DIRECȚIA RESURSE UMANE 

 
BIROUL MONITORIZARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 
Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 
Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

    CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la sediul      

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  proba 

scrisă în data 24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 306. 

 
      BIBLIOGRAFIE : 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 (r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor;  

6. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 



11. Hotărârea Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu  
modificările și completările ulterioare; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de 
Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările și completările ulterioare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 
și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Hotărârea Guvernului nr.  1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările și completările ulterioare; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 
acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
 

TEMATICA 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Funcția publică; 

• Organizarea și funcționarea instituțiilor din subordinea/sub autoritatea și în coordonarea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în conformitate cu prevederille anexei nr. 2 din  
Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor;  
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ANEXA nr. 2 

 

DIRECȚIA POLITICI ȘI STRATEGII ÎN SILVICULTURĂ, 
COMPARTIMENTUL AMENAJAREA PĂDURILOR  

 

         FUNCŢIA PUBLICĂ: 

         Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

         Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

         CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data 24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 

6. Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 192/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind trecerea unor drumuri 
forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 
public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 
acestora; 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 
acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 



 

TEMATICA 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Funcția publică; 

• Gestionarea site-ului www.produselepadurii.ro în conformitate cu HG 715/2017 cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 3 
 
 
 

DIRECŢIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI PROTOCOL 
 

 
FUNCŢIA PUBLICĂ: 
Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 
Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

    CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la sediul      

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  proba 

scrisă în data 24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 306. 

 
      BIBLIOGRAFIE : 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 (r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor;  
6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobata prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, 
cu modificările și completările ulterioare; 

11. Acorduri multilaterale și bilaterale în domeniul mediului și pădurilor 
(http://www.mmediu.ro/categorie/mediul-in-lume/28, 
https://www.unece.org/env/water.html,  



12. https://www.unenvironment.org/  
13. Organisme și instituții internaționale cu responsabilități în domeniul mediului și apelor 

(http://www.un.org, http://www.unep.org, http://www.unece.org,); 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 
acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
 
 

TEMATICA 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Organisme și instituții internaționale în domeniile mediului, apelor și pădurilor; 

• Cooperare bilaterală și multilaterală în domeniile mediului, apelor și pădurilor; 

• Funcţia publică; 
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                                 ANEXA nr. 4 

 

 

DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 

    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la sediul      

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  proba 

scrisă în data 24.11.2020, ora 1000.  

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 306. 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 (r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor;  

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/05.05.2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și 

Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, aprobată prin Legea nr. 206/2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

 



8. Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 

(SEE) 2014-2021 aprobat de Comitetul Mecanismului Financiar SEE în conformitate cu art. 10.5 din 

Protocolul 38c la Acordul SEE din 8 septembrie 2016; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 

în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

TEMATICA 

• Structura și atribuțiile Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

• Coordonarea şi monitorizarea implementării Programului RO-Mediu cu finanţare 
prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, inclusiv a proiectelor aferente acestuia; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Funcţia publică; 
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ANEXA nr. 5 

 

DIRECȚIA GESTIONAREA DEȘEURILOR 
 
 
 

         FUNCŢIA PUBLICĂ: 

         Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

         Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

         CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data 24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

          BIBLIOGRAFIE  

 

1. Constituția României, republicată; 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 (r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor;  
6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor   

normative, cu modificările și completările ulterioare;  
7. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;  
8. Legea  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
9. Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare 

a deșeurilor 2014 – 2020; 
10. Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor. 
 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 
acestora, precum și cu republicările ulterioare. 



 

TEMATICA 

• Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

• Funcţia publică; 

• Politica națională în domeniul deșeurilor. 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.6 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE TRANSPARENȚĂ ȘI IT - SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS 

MEDIA 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

    CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data de  24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Hotărârea nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 28 ianuarie 2020; 

2. Codul administrativ din 03.07.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 
2019; 

3.  Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.157/23.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 544/1002 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
 

TEMATICĂ: 

1. Funcţia publică; 

2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

3. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

4. Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia 

publică. 
 

 

 

 

 



ANEXA nr.7 

 

DIRECȚIA CORP CONTROL, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 
 

    CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data de  24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituția României; 

2. H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi 

pentru modificarea unor acte normative; 

3. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice; 

5. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

9. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

10. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;  

11. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei;  

12. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 

13. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic - republicată; 

14. Legea nr. 407/2006, vânătorii și a protecției fondului cinegetic; 

15. Legea nr. 107/1996 legea apelor. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 



Tematica 

1. Funcţia publică; 

2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

3. Organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

4. Prevenirea și sancționarea corupției; 

5. Integritatea în exercitarea funcțiilor publice; 

6. Controlul aplicării și respectării regimului silvic în fondul forestier național. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ANEXA nr.8 

 

DIRECȚIA CORP CONTROL, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data de  24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituția României; 

2. H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi 

pentru modificarea unor acte normative; 

3. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice; 

5. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

9. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

10. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;  

11. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei;  

12. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 

13. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic - republicată; 

14. Legea nr. 407/2006, vânătorii și a protecției fondului cinegetic; 

15. Legea nr. 107/1996 legea apelor. 

 



NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

Tematica 

1. Funcţia publică; 

2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

3. Organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

4. Prevenirea și sancționarea corupției; 

5. Integritatea în exercitarea funcțiilor publice; 

6. Controlul aplicării și respectării regimului silvic în fondul forestier național. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.9 

 

DIRECȚIA CORP CONTROL, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE - COMPARTIMENTUL DE INTEGRITATE ȘI 

ANTICORUPȚIE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data de  24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituția României; 

2. H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi 

pentru modificarea unor acte normative; 

3. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

4. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice; 

5. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

9. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

10. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;  

11. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei;  

12. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 

13. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic - republicată; 

14. Legea nr. 407/2006, vânătorii și a protecției fondului cinegetic; 

15. Legea nr. 107/1996 legea apelor. 

 



NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

Tematica 

1. Funcţia publică; 

2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

3. Organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

4. Prevenirea și sancționarea corupției; 

5. Integritatea în exercitarea funcțiilor publice; 

6. Controlul aplicării și respectării regimului silvic în fondul forestier național. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.10 

 

COMPARTIMENTUL GESTIUNEA ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE: 
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

conform art.  479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

• Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la 

sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti,  

proba scrisă în data de  24.11.2020, ora 1000.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 

306. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 privind  pentru aprobarea Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România; 

2. Legea 182/ 12.04.2002 privind protecția informațiilor  clasificate; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1349/27.11.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția 

pe teritoriul României a corespondenței clasificate; 

5. Constituția României, Titlul II, republicată; 

6. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ (articolele 369 – 537); 

7. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările ulterioare; 

8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr.43/16.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor. 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
 

TEMATICĂ: 
1. Funcţia publică; 
2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
3. Organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 
4. Protecția Informațiilor Clasificate; 
5. Obligațiile și răspunderile ce revin autorităților și instituțiilor publice pentru protecția 

informațiilor secrete de stat/secrete de serviciu; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226422
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226422


ANEXA 11  

 

DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

          TEMATICĂ : 

• Funcţia publică; 
• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1.Constituția României; 

 2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 



4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,      

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Hotărârea Guvernului nr. 877 din 9 noiembrie 2018 privind adoptarea Strategiei naționale 

pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. 

6. Legea nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achizițiile publice verzi. 

7. Hotărârea Guvernului nr. 741/2011 privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru 

coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile şi strategiile sectoriale la 

nivel național. 

8. Ordinul MMAP nr. 15 din 06.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției 

mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional. 

9. Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1 ”Transforming our World – the 2030 Agenda 

for Sustainable Development”. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 

acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 12  

 

DIRECȚIA BIODIVERSITATE 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

TEMATICĂ : 

• Funcţia publică; 
• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

•    Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

•    OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate; 

•    Funcţia publică; 

      •    Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia   

            publică. 



 

          BIBLIOGRAFIE : 

6. Constituția României; 

7. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001 

12. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/1002 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

15. HOTĂRÂRE nr. 1.679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei  fondului cinegetic nr. 

407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi 

proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelor; 

16. ORDIN nr. 203 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile 

de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice; 

17. LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

18. LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii ş i a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; 

19. ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului naţional de acţ iune pentru 

conservarea populaţiei de urs brun din România; 

20. ORDIN nr. 626 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului naţional de acţ iune pentru 

specia Canis lupus. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 

acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 13  

 

DIRECȚIA BIODIVERSITATE 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

TEMATICĂ : 

• Funcţia publică; 
• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

•    Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

•    OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate; 

•    Funcţia publică; 

      •  Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia   

          publică. 

 



 

          BIBLIOGRAFIE : 

21. Constituția României; 

22. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

23. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

24. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 

26. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001 

27. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/1002 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

28. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

29. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

30. HOTĂRÂRE nr. 1.679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi 

proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelor; 

31. ORDIN nr. 203 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile 

de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice; 

32. LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

33. LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; 

34. ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

conservarea populaţiei de urs brun din România; 

35. ORDIN nr. 626 din 28 iunie 2018 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

specia Canis lupus. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 

acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 14 

 

DIRECȚIA INVESTȚII 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

  TEMATICĂ : 

• Funcţia publică; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor   

• Aprobarea metodologiei de actualizare a devizelor generale și a conținutului cadru al 
documentațiilor tehnico economice de actualizare a devizelor generale pentru obiective de 
investiții și lucrări de intervenții                        

• Solicitări directe ale directiilor din M.M.A.P. care privesc bugetul, liste obiective de investiti, 
deschideri de credite bugetare; 

          BIBLIOGRAFIE  

1.Constituția României; 

 2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3.Legea nr. 500/2002  -  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 



5.HG 907/2016 privind etapele de elaborare conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii,finantate din fonduri publice  ; 

6.LEGE   Nr. 50 din 29 iulie 1991    *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

7.HOTĂRÂRE   Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

8.Hotărârea nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea 

proiectelor de investiții publice; 

9.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

10.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;  

11.Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 

acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 15 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

  TEMATICĂ : 

-    Funcţia publică; 
-    Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
-   Analizarea şi avizarea din punct de vedere al legalităţii a proiectelor de acte normative;  
-   Propunerea de avizare a actele normative elaborate de celelalte ministere, pe baza 
punctelor de vedere primite de la direcţiile de specialitate;  
-   Întocmirea proiectelor de răspuns la observaţiile formulate de Consiliul Legislativ; 
-    Avizarea contractelor şi actele adiţionale pentru contractele de finanțare încheiate pentru 
acordarea asistenţei financiare nerambursabilă; 
-    Întocmirea punctelor de vedere juridice, consultative, opinia juridică fiind exprimată strict 
asupra aspectelor de legalitate a speţei prezentate, raportată la analiza documentelor anexate 

          BIBLIOGRAFIE  

1.Constituția României; 

 2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Art. 369-537 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

4. Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



6. Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi 

motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 

9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 

acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 16 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

  TEMATICĂ : 

• Funcţia publică;  

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

•  Asigurarea evidenţei proiectelor de acte normative aflate în circuitul de avizare externă; 

•  Pregătirea mapei și materialelor adiacente pentru ședinţa pregătitoare şi ședinţa de Guvern, în 
colaborare cu direcţiile implicate; 

•  Supunerea analizei conducerii ministerului proiectele de acte normative inițiate de alte 
ministere și înscrise pe agenda de lucru a ședinței Guvernului, proiecte la care direcțiile de 
specialitate fac observații referitoare la domeniul de incidență aferent ministerului; 

• Avizarea contractelor şi actele adiţionale pentru contractele de finanțare încheiate pentru 
acordarea asistenţei financiare nerambursabilă; 

•  Gestionarea activității de primire, înregistrare, întocmire răspunsuri, respectiv acte 
procedurale și arhivare a corespondenței direcției; 

•  Propunerea de avizare a actelor normative elaborate de celelalte ministere, pe baza punctelor 
de vedere primite de la direcţiile de specialitate 

          BIBLIOGRAFIE  

1.Constituția României; 

 2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Art. 369-537 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

4,Art. 369-537 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 



5,Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6,Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi 

motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7, Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare; 

8, Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor; 

9,Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 

10,Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  11.Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

12.Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13.Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14.Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

15.Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

16.Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare; 

17.Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare 

a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 



ANEXA 17 

 

BIROUL RELAȚIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ȘI DIALOG SOCIAL 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcției publice: consilier, clasa I, grad profesional superior 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

            CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

  TEMATICĂ : 

- Funcţia publică; 

- Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

- procesul legislativ al proiectelor de acte normative aflate în procedură parlamentară;  

- propuneri legislative ale altor iniţiatori pe domeniile activităţii ministerului; 

- rezolvarea întrebărilor/interpelărilor adresate de senatori şi deputaţi în domeniul mediului, 

apelor și pădurilor;  

- solicitări directe ale Comisiilor parlamentare care privesc proiectele de acte normative aflate în 

procedură parlamentară; 

- consultarea confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional prin 

intermediul şedinţelor Comisiei de Dialog Social (CDS) constituită la nivelul MMAP, în cadrul 

căreia se dezbat proiectele de acte normative iniţiate de minister; 

          BIBLIOGRAFIE  

1.Constituția României; 



 2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Art. 369-537 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

4.Regulamentul Camerei Deputaţilor – republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei 

Deputaților nr.7/2020 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 2 aprilie 2020; 

5.Regulamentul Senatului  -  republicat în temeiul art. II din Hotărârea Senatului nr.80/2015 

privind modificarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 909 din 9 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare; 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare 

a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.18 

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Serviciul Financiar 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publice de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 
 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în 

art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

BIBLIOGRAFIE  

1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Legea nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
3. Hotarare de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis 

in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Ordinul MFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

5. Hotărare Guvernului nr. 714 din 13/09/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi 
în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

6. Decret nr. 209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste; 
7. Hotararea Guvernului nr. 43/2019 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor 

si Padurilor; 
8. Constituția României; 
9. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
11. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

TEMATICA 

• Funcţia publică; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Monografii contabile privind operatiuni financiar-contabile; 

• Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

• Disciplina financiara; 

• Organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor; 



 

ANEXA nr.19 

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Serviciul Financiar 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 2 funcţii publice de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în 

art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

BIBLIOGRAFIE  

1. Ordin 501/2013 pentru aprobarea Normelor privind deschiderea si repartizarea/retragerea 
creditelor bugetare din bugetul de stat; 

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
3. Legea nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
4. Hotarare de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis 

in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Ordinul MFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

6. Hotărare Guvernului nr. 714 din 13/09/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi 
în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. Decret nr. 209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor 
socialiste*) 

8. Hotararea Guvernului nr. 43/2019 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor 
si Padurilor; 

9. Constituția României; 
10. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
12. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

TEMATICA 

• Funcţia publică; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Monografii contabile privind operatiuni financiar-contabile; 



• Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

• Disciplina financiara; 

• Organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.20 
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Serviciul Contabilitate 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în 

art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României; 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul MFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ; 

6. Hotararea Guvernului nr. 43/ 2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor; 

7. ORDIN   Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 
 

TEMATICA  

1. Funcţia publică; 

2. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
3. Documentele financiar contabile; 
4. Cunoasterea responsabilităţilor  asupra operaţiunilor efectuate în cadrul serviciului şi al 

direcţiei; 
5. Organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

 

 



ANEXA nr.21 

 

DIRECȚIA EVALUARE IMPACT SI CONTROLUL POLUĂRII 

SERVICIUL EVALUARE IMPACT 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor; 
5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificări şi completări; 
6. Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului; 
7. Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis 

spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991; 

8. Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la 
Aarhus la 25 iunie 1998; 

9. Legea nr.22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în  
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991; 

10. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului 
asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordin MMAP nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de 
valuare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de 
proiecte; 

13. OM nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în 
context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu 
impact transfrontieră. 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și 
modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare. 



TEMATICA  

• Funcţia publică; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor; 

• Evaluarea impactului asupra mediului ; 

• Consultarea, informarea și participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.22 

 

DIRECȚIA EVALUARE IMPACT SI CONTROLUL POLUĂRII 

SERVICIUL CONTROLUL POLUĂRII ȘI PROTECȚIA ATMOSFEREI 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

în art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONDIŢII SPECIFICE : 

• Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; 

• Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
  

BIBLIOGRAFIE 
1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000( r), privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor; 
5. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificări și completări; 
6. Decizia (UE) 2015/801 a Comisiei din 20 mai 2015 cu privire la documentul de referinţă privind 

cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu 
și parametrii de excelenţă pentru sectorul comerțului cu amănuntul în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a 
organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS); 

7. Decizia (UE) 2016/611 a Comisiei din 15 aprilie 2016 privind documentul de referinţă referitor la 
cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

8. Decizia (UE) 2017/1508 a Comisiei din 28 august 2017 privind documentul de referinţă referitor la 
cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu 
și parametrii de excelenţă pentru sectorul producător de alimente și băuturi în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea 
voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

9. Decizia (UE) 2019/62 a Comisei din 19 decembrie 2018 privind documentul de referinţă sectorial 
referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de 
performanţă de mediu și la parametrii de excelenţă pentru sectorul producției de automobile, 
elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a 
organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

10. Decizia (UE) 2019/63 a Comisiei din 19 decembrie 2018 privind documentul de referinţă sectorial 
referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de 
performanţă de mediu și la parametrii de excelenţă pentru sectorul producției de echipamente 
electrice si electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului 



European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de 
management de mediu şi audit (EMAS); 

11. Decizia (UE) 2019/61 a Comisiei din 19 decembrie 2018 cu privire la documentul de referinţă 
sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de 
performanță de mediu și parametrii de excelenţă pentru sectorul administraţiei publice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor 
la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

12. Decizia (UE) 2018/813 a Comisiei din 14 mai 2018 privind documentul de referinţă sectorial 
referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de 
performanţă de mediu și la parametrii de excelenţă pentru sectorul agricol în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea 
voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

13. Decizia (UE) 2020/519 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind documentul de referinţă sectorial 
referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de 
performanţă de mediu și la parametrii de excelenţă pentru sectorul gestionării deșeurilor, 
elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a 
organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS); 

14. Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanţi atmosferici; 
15. Legea nr. 263/2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 

cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 
2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului 
de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 201276 cu ocazia celei de-a treizeci și una 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei 
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 
1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate 
utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafetelor 
vehiculelor, cu modificarile si completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și 
modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
Consilier superior D.C.R.U. 

TEMATICA  

• Funcţia publică; 

• Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

• Organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor; 

• Controlul poluării industrial și managementul riscului; 

• Sisteme de management și performanță de mediu. 
 

 


