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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 

POLITICI, PROIECTE ŞI STRATEGII MANAGERIALE 

 

 

 

 

ANUNŢ 
 

 

cu privire la examenul  pentru ocuparea unor posturi supuse 

restructurării/reorganizării din cadrul compartimentelor Organismelor 

Intermediare din cadrul Direcţiei Generale AM POS Mediu 

  

 

 

 

Potrivit  Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 504/2013 

pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea si restructurarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice care reglementează modalitatea de organizare şi 

desfăşurare a examenului pentru ocuparea unor posturi supuse 

restructurării/reorganizării din cadrul compartimentelor Organismelor Intermediare 

din cadrul Direcţiei Generale AM POS Mediu, vă comunicăm următoarele:  

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează examen în data de 

17.05.2013, ora  10,
00

. 

  

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii vor fi prezenţi în data de 

17.05.2013  la ora 9,
00

 la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu 

sediul în B-dul Libertăţii nr.12, sectorul 5, Bucureşti. 

 

Transmitem anexat prezentei condiţiile şi bibliografia pentru examen. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.mmediu.ro/
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ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU CLUJ NAPOCA 

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE 

 

     Număr posturi : 2 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

      CONDIŢII SPECIFICE: 

 

 Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Vechimea în specialitate: 9 ani; 

 

B) FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE 

 

     Număr posturi : 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

     CONDIŢII SPECIFICE: 

 

 Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Vechimea în specialitate: 5 ani; 

 

 

 

C. BIBLIOGRAFIE Testare Profesională 

 Programul Operaţional Sectorial “Mediu”  pentru perioada de programare 

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

 Documentul Cadru de Implementare a Programul Operaţional Sectorial 

“Mediu”; 

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

instrumentelor structurale, 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; 

 OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

http://www.mmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
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 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1415/06.11.2008 şi 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3399/17.11.2008,  pentru 

aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, modificat şi completat 

prin Ordinul ministrului mediului nr. 1182/07.09.2009 şi Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 2643/17.09.2009; 

 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; 

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

 Legea nr. 7 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. 

 Regulamentul CE nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 

privind Fondul European de Dezvoltare, Regională, Fondul Social European si 

Fondul de Coeziune; 

 Regulamentul CE nr. 1828/2006, de stabilire a regulilor pentru 

implementarea regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se 

stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru 

implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European 

si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. 

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

modificare a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/


 
B-dul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti   Tel: 004 021 408.95.23, Fax: 004 021 311.71.44    www.mmediu.ro 

 
                               

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU CRAIOVA 

 

C) FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE 

 

     Număr posturi : 2 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

      CONDIŢII SPECIFICE: 

 

 Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Vechimea în specialitate: 9 ani; 

 

D) FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE 

 

     Număr posturi : 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

     CONDIŢII SPECIFICE: 

 

 Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 

 Vechimea în specialitate: 5 ani; 

 

 

 

 

    C) BIBLIOGRAFIE Testare Profesională 

 Programul Operaţional Sectorial “Mediu”  pentru perioada de programare 

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

 Documentul Cadru de Implementare a Programul Operaţional Sectorial 

“Mediu”; 

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

instrumentelor structurale, 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; 

 OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

http://www.mmediu.ro/
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 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1415/06.11.2008 şi 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3399/17.11.2008,  pentru 

aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, modificat şi completat 

prin Ordinul ministrului mediului nr. 1182/07.09.2009 şi Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 2643/17.09.2009; 

 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; 

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

 Legea nr. 7 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. 

 Regulamentul CE nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 

privind Fondul European de Dezvoltare, Regională, Fondul Social European si 

Fondul de Coeziune; 

 Regulamentul CE nr. 1828/2006, de stabilire a regulilor pentru 

implementarea regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se 

stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru 

implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European 

si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. 

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

modificare a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 
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