ANUNȚ
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 14 decembrie 2016, ora
10,00, proba scrisă :
- a unui post contractual vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului Verificări de
Management – Serviciul Verificări de Management și Achiziții Beneficiari – Direcția Generală
Pescuit – AM POPAM,
- precum și a unui post contractual de consilier IA din cadrul Biroului Patrimoniu Arhivă - Serviciul
Patrimoniu și Administrativ – Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene.
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Direcția Generală Pescuit – AM POPAM
Serviciul Verificări de Management și Achiziții Beneficiari
Compartimentul Verificări de Management
1 post contractual vacant - consilier IA
Condiții specifice:
- Pregătirea de specialitate:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
- Vechime minimă în domeniul studiilor absolvite – 6 ani.
Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene

Serviciul Patrimoniu și Administrativ
Biroului Patrimoniu Arhivă
1 post contractual vacant - consilier IA

Condiții specifice:
- Pregătirea de specialitate:
- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul științelor umaniste, specializarea arhivistică;
-

Vechime minimă în domeniul studiilor absolvite – 5 ani.

DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS
Dosarul de concurs se va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Management
Resurse Umane, după cum urmează:
- pentru postul vacant de consilier IA din cadrul Direcției Generale Pescuit – AM POPAM, la doamna
consilier Maria Nica, tel. 0213072491
- pentru postul vacant de consilier IA din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri
Europene, la doamna consilier Stela Țeican , tel. 0213072491
- perioada de înscriere 17.11– 05.12.2016 (conform programului de lucru de luni până joi 08,3017,00, vineri 08,30-14,30)
Dosarul de înscriere va fi constituit din următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală 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) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
ETAPELE CONCURSURILOR ORGANIZATE
CONTRACTUALE VACANTE DE CONSILIER IA:

PENTRU

OCUPAREA

CELOR

DOUĂ

POSTURI

Selecția dosarelor de înscriere - 06-07.12.2016;
Proba scrisă - în data de 14 decembrie 2016, ora 10,00, la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- Interviul - organizat în data de 19 decembrie 2016, ora 14,00, la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi
lucrătoare de la data finalizării probei.
-

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba interviu, după
caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a interviului.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz,
imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Conform prevederilor art. 32 din Regulamentul – privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin HG286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

"(1)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare
a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la
concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a
interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la
interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor."
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr.286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

















BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL VACANT DE CONSILIER IA DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE
PESCUIT – AM POPAM :
Hotărârea Guvernului nr.1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (CE) 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006
şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European
şi al Consiliului
Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Hotărârea 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
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
Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020) aprobat prin Decizia (CE)
nr.8416/25.11.2015
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 şi completările ulterioare
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
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

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL VACANT DE CONSILIER IA DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE
BUGET FINANȚE ȘI FONDURI EUROPENE :

o

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale-Republicată;

o
o

LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 217/1996 pentru aprobarea instructiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și
deținătorii de documente;
HOTĂRÂRE nr.1185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
Normele de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Regulamentul de Organizare și Funcționare al MADR, secțiunea 16, disponibil la adresa web:
http://www.madr.ro/docs/resurse.umane/2016/regulament de organizare și funcționare –madraprilie-2016.pdf;

o
o
o
o

