
         

 
Secretar General 

 

ANUNŢ 

 

PRIVIND ORGANIZAREA INTERVIULUI PENTRU OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A 

FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN 

CADRUL SERVICIULUI INVESTII ȘI ACHIZIȚII -DIRECŢIA INVESTII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ -  

MINISTERULUI MEDIULUI  

 

 

 Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

Ministerul Mediului anunţă că interviul pentru selectarea funcţionarului public 

care v-a ocupa prin transfer funcţia publică de execuţie vacantă, va avea loc în data 

de 17 iulie 2017, ora 1100, la sediul Ministerului Mediului – Direcţia Resurse Umane, 

B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti. 
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NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a 

acestora 
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