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I. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea 

postului contractual vacant de consilier pentru afaceri europene din cadrul direcției 
accesare fonduri externe 
05.11.2020 - pr0ba scrisă 

 
a ) formularul de înscriere conform anexei nr. 1; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; 

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

* Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2. 

** Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele 
informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, 
precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

*** Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în 
format electronic, la adresa de e-mail adriana.calu@mmediu.ro . 
**** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei 
probe a concursului.  
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Dosarele de înscriere la concursul din data de 05.11.2020 ora 1000 - proba scrisă, se 

depun in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, respectiv 
în perioada 14.10 - 27.10.2020 inclusiv la Direcţia Resurse Umane, etajul II, camera 306, în 
intervalul orar 830-1700 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 830-1430. 
 

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 13.10.2020 

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 scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi 
prezenţi în data de 05.11.2020  la ora 945 la sediul ministerului, la intrarea B, cu actul de 
identitate (B.I./C.I.). 

ETAPELE CONCURSULUI: 

a) Selecția dosarelor( se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor); 

b) Proba scrisă – 05.11.2020,  începând cu ora 10.00; 

c) Interviul – data și ora interviului se vor stabili și comunica ulterior afișării rezultatelor 
probei scrise, în funcție de numărul candidaților admiși;  

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 
stabilirea interviului sunt: 
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
c) motivaţia candidatului; 
d) comportamentul în situaţiile de criză; 
e) iniţiativă şi creativitate. 

Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.16, 
secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Adriana CALU.            

 
CONDIŢII 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. 
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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

fundamental științe inginerești; 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. 
 

Bibliografie 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Articolele 538 – 562 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român 

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

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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. 

 
 
Măsuri speciale și obligatorii privind desfășurarea concursului  
 
Organizatorii vor asigura materialele de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru candidați, cât 
și pentru personalul implicat în organizarea concursului, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, 
în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. Se va asigura aerisirea sălii de concurs înainte 
de a permite intrarea candidaților. Organizatorii pot lua și alte măsuri igienico-sanitare pe care le consideră 
necesare. 
La intrarea în clădirea Mnisterului Mediului, Apelor și Pădurilor, candidaților le va fi măsurată temperatura 
(care nu trebuie să depășească 37,3°C). Candidații a căror temperatură depășește 37,3°C vor fi conduși 
într-o sală  de rezervă special destinată acestor candidați.   
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Începând cu ora 09:45 candidații pot intra în sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar la intrare 
candidații au obligația de a purta masca medicală/mască de pânză/mască alt tip. În cazul în care nu dețin 
acest dispozitiv, vor primi din partea organizatorilor o mască medicală la intrarea în sediul ministerului.  
Masca va fi purtată de candidați și supraveghetori pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii 
ministerului. În timpul probei scrise sala de concurs nu poate fi părăsită, decât în situația predării lucrării 
scrise. Ultimii doi candidați din sală vor părăsi impreună sala de concurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Felicia RADU – Șef serviciu 

 

Elaborat : Florentina STANCIU – Consilier  

 


