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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

Direcția Generală Managementul Resurselor Umane, 

 Politici, Proiecte şi Strategii Manageriale         
 

 

ANUNŢ 

PRIVIND OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE DIN 

CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

PRIN TRANSFER LA CERERE 
 

 

 În conformitate cu prevederile art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte ocuparea unor funcţii publice vacante 

prin transfer la cerere, începând cu data de 02 august  2013. 

  

 Condiţiile generale şi specifice pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarii 

publici interesaţi sunt următoarele: 

 

A. Funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Serviciul monitorizare implementare proiecte AXA 3 și 5 – Direcţia monitorizare 

implementare proiecte FC – Direcția generală AM POS mediu – 1 post: 

 Să ocupe o funcţie  publică de clasa I, grad profesional superior sau o funcţie 

publică de nivel superior; 

 Studii superioare de lungă durată/universitare, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; 

 Cunoştinţe de operare PC: Windows XP, Microsoft Office, Internet Explorer 

– nivel mediu. 

 

B. Funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Serviciul monitorizare implementare proiecte AXA 1 – Direcţia monitorizare 

implementare proiecte FC – Direcția generală AM POS mediu – 1 post: 

 Să ocupe o funcţie  publică de clasa I, grad profesional superior sau o 

funcţie publică de nivel superior; 

 Studii superioare de lungă durată/universitare, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești – domeniul de 

licenţă inginerie civilă/inginerie mecanică; 

 Cunoştinţe de operare PC: Windows XP, Microsoft Office, Internet 

Explorer – nivel mediu. 
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Persoanele interesate pot depune cererea de transfer, însoţită de un curriculum 

vitae în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, la Sediul 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, b-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, 

Bucureşti. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei Generale 

Managementul Resurselor Umane, Politici, Proiecte şi Strategii Manageriale, telefon 

021/408.95.71. 

 

Publicat azi, 02 iulie 2013. 
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