
 

 
 
                                                      

                              

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL 
ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTĂ DE EXECUŢIE  

DE CONSILIER,GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,  
SERVICIUL SCHIMBĂRI CLIMATICE – DIRECȚIA ECONOMIE VERDE, SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
16.01.2016  

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

Umane, camera 306); 
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; 

5) Cazierul judiciar/consimțământul expres conf. OUG 41 din 2016; 
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătății;  
7) Declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie 

publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani; 

8) 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, dobândite până la data de 31.12.2010 
se probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. 
** Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
*** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs 
cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. 
 
Dosarele de înscriere la concursul din data 16.01.2016, se depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bd. Libertăţii 
nr.12, Sector 5, Bucureşti.   
 

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 15.12.2016 
 

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 16.01.2017 la ora 900 la sediul ministerului, la intrarea B, cu actul de 
identitate (B.I./C.I.). 
          Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.16. 
                   

CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bd. 
Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în data de 16.01.2017 ora 1000- proba scrisă. 
         În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (15.12.2016), candidaţii pot depune dosarul de 
concurs la Direcţia Resurse Umane, în intervalul orar 830-1700 de luni până joi, iar vineri în 
intervalul orar 830-1430 (camera 306). 
 
    Proba scrisă va avea loc în data de 16.01.2017 la ora 1000. 
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. 



 

 
 
                                                      

                              

 
CONDIŢII SPECIFICE :  

 Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: 
matematică și științe ale naturii – specializarea: știința mediului, hidrologie și 
meteorologie; științe inginerești – specializările: inginerie energetică, inginerie 
industrială, inginerie forestieră ; științe sociale – specializările : științe politice, științe 
economice, administrație europeană.  

 Vechimea în specialitatea studiilor: minimum 9 ani 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; 

  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

 Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 privind aprobarea Strategiei naționale privind 
schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și a 
Planului național de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice; 

 Regulamentul (UE) nr. 525 /2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum 
și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE; 

 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră până în 2020; 

 Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare 
a acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


