MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARII RURALE
DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
ANUNT
În conformitate cu art.43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie temporar
vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie
Alimentară- Direcția Politici în Zootehnie din data de 30.12.2016, ora 10,00, proba scrisă.
Condițiile de participare și bibliografia la concurs se afișează la sediul Ministerului
Agriculturii Dezvoltării Rurale și pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici(r2), cu modificările şi
completările ulterioare.
Direcția Generală Politici Agricole și Industrie Alimentară
Direcția Politici în Zootehnie
1 funcție publică temporar vacantă de consilier superior
Condiții specifice:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul :zootehnie
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani,
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-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 zootehniei nr. 72/2002, republicată în anul 2014;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
-Hotărârii Guvernului nr.219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de
animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020;

-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;
-Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul creşterii animalelor;
-ORDIN nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile
pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial partea a - III – a, (16.12.2016) la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale – Direcția Management Resurse Umane)
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de
Hotărârea Guvernului nr 1173/2008.
Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs
1.formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
2.copia actului de identitate;
3.copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
4.Cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere,
cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii
actului administrative de numire);
5.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;
6.Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică
Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau
Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către doamna Ceaușescu Iuliana,
consilier superior în cadrul Direcției Management Resurse Umane.

