MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ANUNŢ
În conformitate cu:
- Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
,
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin H.G nr.1173/2008,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ANUNŢĂ
Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat
superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul MADR, care îndeplinesc condiţiile
legale, se va desfăşura astfel:
- proba scrisă - în data de 13 decembrie 2016, ora 1000
- interviul – în data de15 decembrie 2016, ora 1400
La examenul de promovare în grad au dreptul să participe numai funcţionari publici din
cadrul MADR care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul MADR, în termen de 20 de
zile de la publicare.
În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare :
Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia
publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
2) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;
3) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi."

Dosarele de examen/concurs conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
- copia de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 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 ;
- formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 din H.G nr. 611/2008;

LISTA CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL MADR CARE ASIGURA SECRETARIATELE COMISIILOR
DE EXAMEN/CONCURS PENTRU PROMOVARE IN GRAD
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Bibliografie:
- LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia;
- HOTĂRÂRE nr. 1185 / 2014 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Direcţiei Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii
Direcţia Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control
Serviciul Coordonare Compartimente Judeţene
Bibliografie

1. Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.472 din 30 iunie 2015;

5. Legea nr. 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol de către administraţiile pieţelor;
6. Legea nr. 348 /2003 a Pomiculturii;
7. Legea nr. 312 /2003 privind producerea şi valorificarea legumelor.

Direcția Generală Dezvoltare Rurală- Autoritatea de Management pentru PNDR
BIBLIOGRAFIE


Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;



Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural și de abrogare a Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1698/2005;



Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – partea I și II;
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http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-25octombrie-2016.pdf



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.

Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM

Bibliografie:
1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, r2, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
3 Hotărârea Guvernului nr.1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Regulamentul (CE) 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale
Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
5. Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul European agricol pentru dezvoltare
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1083/2006 al Consiliului
6 HOTĂRÂRE Guvernului nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare
a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul
operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
7 Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora
8 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020) aprobat prin Decizia
(CE) nr.8416/25.11.2015
9 Ordonanţă de urgenţă nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare
10 HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul
de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării
11 ORDIN nr. 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru
operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul
Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator
BIBLIOGRAFIE
- Hotararea Guvernului nr.1185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea
MADR;
- Legea nr. 188 din 08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiune financiară, verificarea
conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţă.
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de
plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi
utilizarea monedei euro.

