ANUNŢ
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează examen de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deținut în data de 02.09.2022, ora 1000 proba scrisă.

Conform prevederilor art. 127 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, documentele necesare pentru participarea la examenul de promovare în
gradul profesional imediat superior celui deținut, sunt:






formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.1;
adeverinţa eliberată de Serviciul Gestionare Resurse Umane în vederea atestării vechimii în
gradul profesional din care se promovează;
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
de activitate;
adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 04.08.2022-23.08.2022 la Serviciul Gestionare Resurse
Umane, camera 329.
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deținut pentru Serviciul IT și GIS este afişată la avizierul instituţiei, intrarea B, precum şi în anexele
de mai jos.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gestionare Resurse Umane – telefon
021/408.95.65.

ANEXA nr. 1

SERVICIUL IT și GIS (ID – 468933)
FUNCŢIA PUBLICĂ:
Nivelul postului: 1 funcţie publică de execuţie
Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional superior
CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, în conformitate cu prevederile art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul
public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:




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 performanţelor individuale în ultimii
2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE: examenul se va desfăşura la
sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5,
Bucureşti, proba scrisă în data 02.09.2022, ora 1000.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE se depune la sediul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera
329.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu completările și modificările ulterioare;
6. Ghid de studiu independent: CCNA Basics(CCNAB), Editura BIC ALL;
7. Internetworking Technology Handbook,
http://indexof.co.uk/Tutorials/Networking%20set%20of%20books.pdf
8. Karen Scarfone, Peter Mell / NIST- Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems
(ID/PS)
9. http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf
10. Windows
Servers
Administration
Fundamentals,
Microsoft
https://docentinrete.files.wordpress.com
11. Imbroane, A. M., 2013. Sisteme informatice geografice - Volumul 1. Structuri de date,.
Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană Imbroane, A. M., 2013.
12. Sisteme informatice geografice - Volumul 1. Analiză spațială și modelare,. Cluj-Napoca:
Editura Presa Universitară Clujeană

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

TEMATICA








Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
Reglementări privind funcția publică;
Structura și atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
Calculatoare personale – arhitectura, componente, caracteristici, periferice,
diagnosticare defecte;
Sisteme de operare calculatoare personale: Windows 7, Windows 10 , Instalare
diagnosticare si configurare statii de lucru, imprimante, pachete software;
Sisteme de operare Windows Server: Windows 2012 Server / Windows 2016 Server Instalare
si configurare: Active Directory (politici statii, useri).
Retele de comunicatii LAN, WAN, internet, intranet, retele virtuale private:
a. Arhitecturi, protocoale Microsoft, TCCP/IP
b. Notiuni de cablare structurata
c. Echipamente de retea si de comunicatii
d. Instalari si configurari de echipamente in retelele locale
e. Administrare retele
f. Securitate retele.

