
 

 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU 
ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR 

PUBLICE  
VACANTE DIN CADRUL  

MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR  
 

1) Cerere de înscriere tip (se va completa în ziua depunerii dosarului la Direcţia 
Resurse Umane, camera 328) ; 

2)  Copia actului de identitate;  
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitate; cu excepţia funcţiilor publice – grad 
profesional debutant; 

5) Cazierul judiciar; 
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;  
7) Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat 

activităţi de poliţie politică.  
 

Dosarele de înscriere la concursul din data de 22.06.2012 - proba scrisă – ora 1000 şi  
25.06.2012 - interviul se depun in termen de 8 zile de la data publicării in Monitorul 
Oficial, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertatii nr.12, Sector 5, Bucureşti.   
 

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 11.06.2012 
 

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 22.06.2012 la ora 9,00 la sediul ministerului, la intrarea B, cu actul de 
identitate   ( B.I./C.I.). 
 

Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 
021/4089571. 

NOTĂ: 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei 
de concurs, sau în copii legalizate.  

 

 



 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ AM POS MEDIU  

 

DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

Compartimentul SMIS-IT 

 

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

B) CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bd. 

Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în perioada 22-25.06.2012. 

   În vederea participării la concurs, în termen de 8 zile de la data publicării 

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii pot depune dosarul 

de concurs la Direcţia Resurse Umane , în intervalul orar 8
00

-16
00

 de luni până vineri. 

     Probă suplimentară – limba engleză va avea loc în data de 22.06.2012  la ora 

9,00. 

           Proba scrisă va avea loc în data de 22.06.2012  la ora 10
00. 

 

C) CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in 

articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

  D) CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

specializarea: cibernetică ;  

 Vechimea în specialitate: 9 ani; 

 Cunoştinţe limba engleză – nivel avansat ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 E)  BIBLIOGRAFIE  

 

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

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 HG nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 

Pădurilor; 

 Programul Operaţional Sectorial “Mediu”  pentru perioada de programare 2007-

2013, pe pagina de internet www.posmediu.ro; 

 HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale; 

 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 OUG nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de  achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice; 

 Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

 HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România; 

 HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

 LEGE   nr. 455/2001 privind semnătura electronică; 

 OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice; 

 

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

acestora, precum şi republicările ulterioare. 

 

http://www.posmediu.ro/
../../../Documents%20and%20Settings/Monica.Mocanu/My%20Documents/CONCURSURI/2009/00092739.htm

