ANUNȚ
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă
scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală
Control, Antifraudă și Inspecții, în data de 07 decembrie 2016, orele 10,00 proba scrisă.
Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul M.A.D.R. la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 8 de zile, de la data publicării anunțului de concurs (21 noiembrie
2016), la secretarul comisiei de concurs – doamna Catana Alina – telefon 021/3072326.
Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții
Direcția Monitorizare Inspecții, Verificare și Control
Serviciul Inspecții Verificare și Control
1 post vacant de consilier superior
Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în doemniul: ingineria
resurselor vegetale și animale;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
-Cunoștințe operare/programare calculator (Windows/Office, Internet) – nivel bază;
Bibliografie:









Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;
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;
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;
HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
nr. 164/2015;
ORDIN nr. 903 din 26 august 2016 pentru aprobarea Procedurilor de control şi
verificare în vederea certificării vinurilor varietale;
Ordonanţa nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol;

 Ordin nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi
certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor
de control, în agricultura ecologică;
 Ordonanţa nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000privind produsele agroalimentare ecologice,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare
ecologice;
 Hotărâre de Guvern nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor
necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007
al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2.092/91, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 5 aprilie 2013.
1 post vacant de consilier asistent
Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ingineria
resurselor vegetale și animale, științe sociale;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
Bibliografie:










Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;
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;
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;
HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
nr. 164/2015;
ORDIN nr. 903 din 26 august 2016 pentru aprobarea Procedurilor de control şi
verificare în vederea certificării vinurilor varietale;
Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol;
Ordin nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi
certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor
de control, în agricultura ecologică;








Ordonanţa nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000privind produsele agroalimentare ecologice,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare
ecologice;
Hotărâre de Guvern nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor
necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007
al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2.092/91, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 5 aprilie 2013.
O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
O.MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale.

1 post vacant de consilier debutant
Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ingineria
resurselor vegetale și animale, inginerie și management;
Bibliografie:










Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;
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;
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;
HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
nr. 164/2015;
ORDIN nr. 903 din 26 august 2016 pentru aprobarea Procedurilor de control şi
verificare în vederea certificării vinurilor varietale;
O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
O.M. nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
O.M. nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform
reţetelor consacrate româneşti;

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice.
Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la pct. e) 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
selec
ţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

