
 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU 

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE  

VACANTĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI 

SUBSTANŢELOR PERICULOASE -  

MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR  

 

1)Cerere de înscriere tip (se va completa în ziua depunerii dosarului la Direcţia 

Management Resurse Umane  
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.  

8) „Ministerul Mediului şi Pădurilor organizează concurs în perioada 16 iulie 2012 

ora 10
00 - 

proba scrisă şi 18 iulie 2012 – interviul pentru funcţia de consilier, clasa 

I, grad profesional asistent. 

 

 

Dosarele de înscriere la concursul din data de 16 iulie 2012 ora 10
00 - 

proba scrisă şi 

18iulie 2012 interviul,  se depun in termen de 8 zile de la data publicării in Monitorul Oficial, 

la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor.   

 

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 6 iulie 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 16 iulie 2012 la ora 9,
00

 la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, etajul 

2, camera 328. 

 

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la următorul nr. 

de telefon : Direcţia Management Resurse Umane – 0214089571. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Serviciul Substanţe Periculoase - Direcţia Gestiunea Deşeurilor şi Substanţelor 

Periculoase  

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

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

Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în perioada 16-18.07.2012 

   În vederea participării la concurs, în termen de 8 de 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. 
 

Proba scrisă va avea loc în data de 16.07.2012 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 superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalent. 

 Vechimea în specialitate: minimum 1 an; 

 

 E)  BIBLIOGRAFIE  

 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată; 

 Hotărâre Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

 Ordonanta Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi 

aprobată prin Legea 265/2006. 

 HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului 

si subsolului 



 HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 

terestre au fost afectate  

 Ordinul 756/ 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării 

mediului  

 Ordinul 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de 

mediu; 

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

acestora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


