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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Secretar General 
 

 

 

ANUNŢ 
PRIVIND ORGANIZAREA INTERVIULUI PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA 

CERERE A FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL 

SUPERIOR DIN CADRUL DIRECŢIEI MONITORIZARE IMPLEMENTARE 

PROIECTE FC - DIRECŢIA GENERALĂ AM POS MEDIU 

 

 Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă că interviul pentru 

selectarea funcţionarilor publici care vor ocupa prin transfer funcţiile publice de 

execuţie vacante, va avea loc în data de 31 iulie 2013, ora 10
00

,
 
la sediul 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală 

Managementul  Resurselor Umane, Politici, Proiecte şi Strategii Manageriale,  

B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti. 
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 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; 

 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 
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„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. 

 

Publicat azi, 24 iulie 2013. 

 

 
SECRETAR GENERAL 

Marius NICA 

 

 

 
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSE UMANE, 

POLITICI, PROIECTE ŞI STRATEGII MANAGERIALE 

Daniela MOROŞANU – director 

 

 

 

Elaborat: Ştefania CIUBUC - consilier 

 

 

 

Serena IVAN – director adjunct 

 

 

Doina POPESCU – şef serviciu 

 

http://www.mmediu.ro/

