MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

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 în data de 12 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 (24 noiembrie
2016), astfel:
-pentru Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR
la secretarul comisiei de concurs – doamna Catana Alina – telefon 021/3072326.
-pentru Direcția Management Resurse Umane la secretarul comisiei de concurs – doamna
Țeican Stela – telefon 021/3072491.
Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR
Direcția LEADER, Măsuri de Investiții Nonagricole și Formare Profesională
Serviciul Formare Profesională
1 post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilier grad profesional
superior
A. Condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, republicată (r2)
cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale,
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani;
-Cunoștințe de operare/programare pe calculator (Windows/Office, Internet) – nivel
mediu (certificat/adeverință absolvire cursuri de perfecționare acreditate);
-Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu (scris, vorbit, citit) – se vor testa cunoștințele
în cadrul probelor de concurs (proba scrisă și interviu);
Bibliografie:


Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Bd. Carol I nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti, cod 020921
Tel.+4 021 307 2350 fax. +4 021 307 8673
Web: www.madr.ro

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE












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;
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;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului 395/2016 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural şi de
abrogare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005;
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1303/2013 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;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016//PNDR-2014-2020versiunea-aprobata-25-octombrie-2016.pdf

Direcția Management Resurse Umane
Serviciul Relații Umane și Formare Profesională
1 post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilie grad profesional
asistent
A. Condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, republicată (r2)
cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor
economice;
- Vechime în specialitatea studiilor - minimum 1 an
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Bibliografie
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Hotărârea Guvernului 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;
4.Lege cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu moficările și completările ulterioare;
5.Hotărâre nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu moficările și completările ulterioare;
6.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
7.Hotărâre nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 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, cu moficările și completările ulterioare.
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
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
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Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
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