
 

 
 
                                                      

                              

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU 

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA 

FUNCŢIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE  

18-22 IULIE 2013 

 

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

Direcţia generală managementul  resurselor  umane, politici, proiecte și 

strategii manageriale, camera 307); 

2)  Copia actului de identitate;  

3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

4) Copia carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă pentru atestarea vechimii în 

muncă şi vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 

01.01.2011, conform modelului standard anexat din  Ordinul Preşedintelui 

ANFP Nr.192/2013 (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.  

 

*Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobăndite până la data 

de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres 

prevăzute de lege. 

        Dosarele de înscriere la concursul din data de 18.07.2013 - proba scrisă – ora 

10
00 

şi
 
 22.07.2013 - interviul se depun in termen de 8 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial, la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bd. 

Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti.   

 

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 05.07.2013 

 

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 18.07.2013  la ora 9,
00

 la sediul ministerului, la intrarea B, 

cu actul de identitate( B.I./C.I.). 

          Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 

021/408.95.71. 

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. 

                  

                   



 

 
 
                                                      

                              

DIRECŢIA GENERALĂ MEDIU- DIRECŢIA GESTIONAREA DEŞEURILOR ŞI 

SUBSTANŢELOR PERICULOASE - BIROUL SUBSTANŢE PERICULOASE 

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ 

Număr posturi:   - 1 post temporar vacant; 

Nivelul postului: funcţie publică  de execuţie 

Identificarea funcţiei publice:  

                     - consilier, clasa I, grad profesional superior; 

 

  B) CONCURSUL se va desfăşura la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, Bld.-ul Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti, în perioada 18-22.07.2013. 

        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 Generală Managementul Resurselor Umane, Politici, 

Proiecte şi Strategii Manageriale, între orele 8
30

-17
00

, de luni până joi şi între orele 

8
30

-14
30 

vineri. 

 

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 PENTRU OCUPAREA POSTULUI:  

          - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă; 

         -  vechimea în specialitatea studiilor: minimum 9 ani; 

  

 E) BIBLIOGRAFIE 

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

modificările şi completările ulterioare; 

2) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;  

3) Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice; 

4) Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5) Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;  

6) Legea nr. 249/2011 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 349/2007 

privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului 

substanţelor; 

7) Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii; 



 

 
 
                                                      

                              

8) Regulamentul CE nr. 1102/2009 privind depozitarea mercurului metalic in 

conditii de siguranta pentru sanatatea umana si mediu; 

9) Regulamentul (CE) nr. 1005/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind substanţele care diminuează stratul de ozon; 

10) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice. (fara Anexe, fara Titlurile IX, X);  

11) Regulamentul (CE) nr. 1272 /2008 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 

1999/454/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006. 

12) Regulamentul (CE) nr.689/2008 privind exportul şi importul de produse 

chimice periculoase, cu modificarile ulterioare, fără Anexe. 

13) Regulamentul nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi 

alte 10 regulamente subsidiare. 

14) Hotararea Guvernului nr. 124/2003 (M.O. nr. 109/20.02.2003) privind 

prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest 

15) Hotărârea nr. 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind 

exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, (Monitorul Oficial cu numărul 

226 din data de 3 aprilie 2007) 

16) Ordin nr.1239/2007 (MO nr.677/4 oct.2007) privind modalităţile de realizare 

a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si 

modalitîţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentuluzi 

European şi al Consiliului (CE) nr.304/2003 privind exportul şi importul 

produşilor chimici periculoşi 

17) HG nr. 477/2009 (MO nr. 304/8.05.2009) privind stabilirea sancţiunilor 

aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a 

Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 

şi 2000/21/CE ale Comisiei 

18)  HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase   

19) Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 (MO 690 din 14 octombrie 2010) privind 

clasificarea, ambalarea şi etichetrea preparatelor periculoase  

20) Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272 /2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 

67/548/CEE si 1999/454/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 

nr.1907/2006 (Publicată în MO. Nr. 283/30 aprilie 2010); 



 

 
 
                                                      

                              

21)  OUG nr. 122/2010 - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

22) Hotărârea Guvernului nr. 658 din 27 iunie 2007 privind stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii 

23) Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 plasarea pe piata a produselor biocide din 

Romania (MO nr. 852/21.09.2005) 

24) Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative. 

 

Notă  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, 

inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PROTECȚIA NATURII - 

COMPARTIMENT DELTA DUNĂRII ȘI ZONA COSTIERĂ 

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi:   - 1 post temporar vacant; 

Nivelul postului: funcţie publică  de execuţie 

Identificarea funcţiei publice:  

                     - consilier, clasa I, grad profesional principal; 

 

B) CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în perioada 18.07 - 

22.07.2013. 

         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( 05.07.2013), candidaţii 

pot depune dosarul de concurs la Direcţia managementul resurselor umane, politici, 

proiecte şi strategii manageriale, în intervalul orar 8
30

-17
00

 de luni până joi, iar vineri 

în intervalul orar 8
30

-14
30

. 

 

    Proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2013 la ora 10
00

. 

 

 

C) CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute în 

articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 



 

 
 
                                                      

                              

 

D) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:  
*studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

* vechimea în specialitate studiilor: minimum 5 ani; 

 

E) BIBLIOGRAFIE 

 

 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată;  

3) Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor 

acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice; 

4) O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

5)  O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si 

completările ulterioare;  

6) HG nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;  

7) OM nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii 

ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare 

si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu 

necesita constituirea de structuri de administrare; 

8)   Legea 82/1993 privind  constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunarii“  

modificată și completată cu Legea nr. 136/2011. 

 

 

Notă  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, 

inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                                      

                              

Anexa   

 

Denumire angajator 

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr.de înregistrare 

Data înregistrării 

 
 

         ADEVERINŢĂ 

 

 

 Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al 

B.I./C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a 

fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire 

nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial 

de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general 

de evidenţă a salariaţilor cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 
1
........................................ 

 Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului 

individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 

.
2
..................... , în specialitatea....................... 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, 

dl./d-na............................................. a dobândit: 

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile 

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au 

intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual 

de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu  

indicarea clasei/gradaţiei  

profesionale 

Nr. şi data actului pe baza  

căruia se face 

înscrierea şi temeiul legal  

     

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi 

................... concediu fără plată.  

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio 

sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară.................................  

  

   Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că 

datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.  

 

 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al 

angajatorului
3
, 



 

 
 
                                                      

                              

 

 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

 

                                                       Ştampila angajatorului  

 
1
  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care 

stabilesc funcţii 
2 
  -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 

3
  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale 

reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii    

 

 

 


