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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

Direcţia managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale 

Nr. înreg. 116962/DM/16.12.2013 

 

 

ANUNŢ 

 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează în perioada 20 ianuarie – 22 

ianuarie 2014, examen de promovare în grad profesional. 

 

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional sunt 

următoarele:  

1. Cerere de înscriere tip (se solicită şi se completează în ziua depunerii dosarului la Direcţia 

managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale  - camera 307); 

2. Copie a carnetului de muncă/adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional al 

funcției publice din care promovează; 

3. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor individuale în ultimii 2 ani 

calendaristici. 

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune până în data de 06.01.2014 inclusiv, la Direcţia 

managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale. 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional pentru fiecare 

compartiment/serviciu/direcție este afişată la avizierul instituţiei, intrarea B, precum şi în anexele 

de mai jos. 

 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei managementul resurselor umane, politici, 

proiecte şi strategii manageriale la tel. 021.408.95.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana CALU, consilier 

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                      ANEXA I  

 

        Direcţia managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale 

      Serviciul organizare, gestionare resurse umane, stabilire drepturi salariale 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          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; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile și completările ulterioare; 

 Hotărâre Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor public, modificată 

și completată prin HG nr. 522/2007; 

 Hotărâre Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                        ANEXA II 

 

                                                 Direcţia generală schimbări climatice 

                       Compartiment Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional superior 

                                                                

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          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; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare  a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră,  cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului 

național al emisiilor de gaze cu efect de seră;  

 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                    ANEXA III  

 

                                                 Direcţia generală schimbări climatice 

 Serviciul Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ( EU ETS)  

 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 3 

Nivelul posturilor : funcţii publice de execuţie 

Identificarea funcţiilor publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional superior 

                                                               2 consilieri, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          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; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare  a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră,  cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a 

autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013 – 2020; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene; 

 

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

 

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                    ANEXA IV  

                                                       Direcţia generală mediu 

                                      Direcția evaluare impact și controlul poluării 

                                  Serviciul controlul poluării și protecția atmosferei 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          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; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 

Stockholm la 22 mai 2001; 

 Legea nr. 227/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind 

poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, 

SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra 

reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4 - 8 mai 2009; 

 Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 28/2013 privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea 

endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a 

prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, 

aferent perioadei 2008 – 2029; 

 Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanții organici 

persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE, cu modificările şi completările ulterioare (textul 

consolidat); 

 Hotărârea Guvernului nr. 561/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi 

pentru modificarea Directivei 79/117/CEE; 

 Decizia Comisiei 2007/639/CE de stabilire a unui format comun pentru comunicarea datelor şi a 

informaţiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

cu privire la poluanţii organici persistenţi; 

 Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe 

lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979; 

 Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 

iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999; 

 Legea nr. 1/2012 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării 

atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la 

poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 

şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14 - 

18 decembrie 2009. 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                           ANEXA V 

                            ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu Bucureşti 

                                     Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte   

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

BIBLIOGRAFIE 

 

 H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor 

Climatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Programul Operaţional Sectorial de “Mediu” 2007 – 2013; 

 HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 

gestionarea instrumentelor  structurale; 

 HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1415/3399/2008, privind 

aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of.nr.861/20.12.2008; 

 Legea nr. 249/2007 privind aprobarea OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 

structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 

naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 28/09.01.2008 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; 

 OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 

cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 

instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea  acestora pentru 

obiectivul convergenţă; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                        ANEXA VI  

 

                          ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu Cluj Napoca 

        Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte şi  Compartimentul Programare 

 

FUNCŢIILE PUBLICE: 

Număr posturi : 2 

Nivelul posturilor: funcţii publică de execuţie 

Identificarea funcţiilor publice : consilieri, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examan  sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 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; 

 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, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 7 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 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 modificare a acestora. 

http://www.mmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
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                                                                                                                          ANEXA VII 
 

                            ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu Craiova 

                                     Serviciul  Monitorizare Implementare Proiecte  

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

BIBLIOGRAFIE 

 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 7 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial “Mediu”  

 Programul Operaţional Sectorial “Mediu” pentru perioada de programare 2007 – 2013, pe 

pagina de internet www.posmediu.ro; 

 Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 „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; 

 Hotărârea Guvernului 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; 

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

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 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 şi Fondul de Coeziune şi pentru 

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

pentru Fondul European de Dezvoltare Regională.  

 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                  ANEXA VIII 
 

                                   ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu Galaţi 

Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte şi  Compartimentul Asistenţă Tehnică 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 3 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 Hotărârea nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor 

climatice; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, inclusiv Documentul Cadru de 

Implementare, disponibile pe pagina de internet www.posmediu.ro; 

 Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1415/06.11.2008 si Ordinul ministrului 

economiei si finanţelor nr. 3399/17.11.2008, pentru aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările si completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi 

în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi 

în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări; 

 Ordinul nr. 565/1.549/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de 

plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru 

contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa 

prioritară 1 - "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată"; 

http://www.mmediu.ro/


 

B-dul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti   Tel: 004 021 408.95.71, Fax: 004 021 311.71.44   www.mmediu.ro 

  Ordinul nr. 542/1.445/881/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii 

contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore 

finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013; 

  Ordinul nr. 2487 din 23 octombrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea 

reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări 

finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                       ANEXA IX 
 

                            ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu Timişoara 

                                     Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 

 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

 Hotărâre Guvernului nr. 48/2013  privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice, cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărâre Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare si de gestionare a 

instrumentelor structurale, actualizata; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

 Hotărâre Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare ; 

 Programul Operational Sectorial Mediu pentru perioada de programare 2007-2013, pe pagina de 

internet www.posmediu.ro ; 

 Hotărârea nr. 1135/2011 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operațiunilor 

finanțate prin programele operaționale. 

  Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

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

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                                   ANEXA X 

 

Direcţia Juridică, Contencios şi Legislaţie, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 

Serviciul Legislaţie şi Contencios 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

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

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          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; 

 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; 

 H.G. nr.1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte 

normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Lege nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Lege nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Lege nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Lege nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum și a altor documente; 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora.
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                                                                                                                         ANEXA XI 

SERVICIUL  VERIFICARE FINANCIARĂ 

DIRECŢIA AUTORIZARE ŞI PLĂŢI  – DIRECŢIA GENARALĂ AM POS MEDIU 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

       Număr posturi : 2 

       Nivelul posturilor : funcţii publice de execuţie 

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

CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 CONDIŢIILE  SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale  în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Ordinul privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013; 

 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 modificare a acestora. 

http://www.mmediu.ro/
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                                                                                                                       ANEXA XII 

 

SERVICIUL  ECONOMIC 

DIRECŢIA AUTORIZARE ŞI PLĂŢI  – DIRECŢIA GENARALĂ AM POS MEDIU 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Număr posturi : 1 

       Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

 CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 CONDIŢIILE  SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale  în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 Legea nr 500/2002 privind finanţele publice; 

 ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 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 modificare şi completare a 

acestora. 
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                                                                                                                               ANEXA XIII 

 

DIRECŢIA MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE FC –  

DIRECŢIA GENARALĂ AM POS MEDIU 

 

 FUNCŢIA PUBLICĂ: 

       Număr posturi : 1 

       Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute în articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONDIŢIILE  SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale  în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu toate modificările şi 

completările ulterioare; 

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

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 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; 

 Programul Operaţional Sectorial Mediu pentru perioada de programare 2007-2013, pe pagina de 

internet www.posmediu.ro; 

 Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale;  

 Hotărârea Guvernului nr.  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1415/06.11.2008 pentru aprobarea listei 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „ Mediu „ 2007-2013, cu  modificările şi completările ulterioare. 

 

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

acestora. 
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                                                                                                                              ANEXA XIV 

           

                                            DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ –  

DIRECŢIA GENARALĂ AM POS MEDIU 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : 1 consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

 CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la examen sunt prevăzute in articolul 54 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONDIŢIILE  SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale  în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 BIBLIOGRAFIE 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu toate modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr. 7 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 OUG nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de  achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

 HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin programele operaţionale; 

 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, cu  

modificările şi completările ulterioare. 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care reglementează prevederile generale referitoare 

la FEDER, FSE şi FC, ce amendează Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1828/2006 care defineşte regulile detaliate privind 

implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/20069 din 11 iulie 2006. 

 

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

acestora. 
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