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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

Direcția Management Resurse Umane 
 

 

ANUNŢ 

privind ocuparea prin concurs a unui post contractual vacant de consilier 

pentru afaceri europene din cadrul Direcţiei Generale AM POS Mediu – 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor, organizează, în perioada 08 noiembrie  2012 

ora 10
30 - 

proba scrisă şi 12 noiembrie  2012 – interviul, concurs pentru ocuparea 

postului vacant contractual de consilier pentru afaceri europene din cadrul Direcţia 

Fondul de Coeziune - Direcţia Generală AM POS Mediu. 

 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 19 octombrie 2012 

la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, 

Bucureşti, la Direcţia Management Resurse Umane, etaj II, camera 328. 

 

 Actele necesare pentru participarea la concurs: 

 Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice organizatoare; 

 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice; 

 Copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor; 

 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pe care candidează; 

 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

 Curriculum vitae. 

NOTĂ: Copiile actelor menţionate se prezintă însoţite de documentele 

originale 
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 Condiţii specifice: 

 Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 

de licenţă relaţii internaţionale şi studii europene/ ştiinţe ale comunicării 

 Vechimea în specialitate: minimum 2 ani; 

 Cunoştinţe avansate de limba engleză; 

 Cunoştinţe operare pe calculator (Word, Excel, Power Point). 

Bibliografie: 

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

Pădurilor; 

 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu pentru perioada de programare 

2007-2013, pe pagina de internet www.mmediu.ro; 

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

instrumentelor structurale cu modificările şi completările ulterioare; 

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

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii; 

 

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

completare a acestora, precum şi republicările ulterioare. 


