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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Management Resurse Umane 
 
 

Anexă 

 

Compartimentul Dispecerat- Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii- 

Direcţia Generală Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor 

 

 

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 22-24.10.2012 

   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 Management Resurse Umane, în intervalul orar 8
00

-

16
00

 de luni până vineri. 
 

Proba scrisă va avea loc în data de 22.10.2012 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 

echivalentă în domeniul hidrotehnica, hidroenergetica, geografie, geologie, 

îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, fizică, matematică . 

 Vechimea în specialitate: minimum 1 an; 

 Cunoştinţe solide de operare pe calculator al aplicaţiilor Microsoft pentru 

Windows – minim Word, Power Point, baze de date; 
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 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; 

 Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 

23.10.2007, privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii; 

  HG nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Management al 

Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung; 

 Legea nr.15/2005, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr.2288/2004, pentru aprobarea repartizării principalelor 

funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe central şi 

organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr.1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetlor 

şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul nr.192/1422/2002 al M.A.I./M.M.P. pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

 Ordinul nr.1472/2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a 

atenţionărilor şi avertizărilor şi alertelor hidrologice; 

 Ordin nr.1240/2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru 

managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului 

primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în cau de inundaţii. 

  

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

acestora 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București Tel: 004 0214089571 , Fax: 004 0213117144   www.mmediu.ro 

 
                               

 

 

 

 

 


