
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANUNŢ 

 

Ministerului Mediului organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut în data de 09.05.2019, ora 1000 proba scrisă. 

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional sunt 

următoarele:  

 

1. Cerere de înscriere tip (se solicită şi se completează în ziua depunerii dosarului la Direcţia Resurse 
Umane - camerele 306/329); 

2. Adeverinţa eliberată de Direcția Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional 
din care se promovează. 

3. Copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate. 
 

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 01.04-22.04.2019, la Direcţia Resurse Umane. 

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 

fiecare compartiment este afişată la avizierul instituţiei, intrarea B, precum şi în anexele de mai jos. 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei Resurse Umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

 

ANEXA nr.1 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DEȘEURI, SITURI CONTAMINATE ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE 

Serviciul Substanțe Periculoase și Situri Contaminate, Compartimentul Situri Contaminate 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare;  
4. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; 
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările și completările ulterioare;  
6. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;  
7. Hotărârea Guvernului nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului 

și subsolului;  
8. Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 

terestre au fost afectate;  
9. Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;  
10. Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu.  

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

 

ANEXA nr. 2 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DEȘEURI, SITURI CONTAMINATE ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE 

Direcția Gestionarea Deșeurilor 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare;  
4. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; 
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările și completările ulterioare;  
6. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
7.  Legea  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8.  Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014 – 2020; 
9. Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

ANEXA nr. 3 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS – MEDIA 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1 Constituția României 

2 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
3 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare;  
4 Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; 
5 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001; 
6 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/1002 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
7 Regulamentul de organizare si funcționare al Ministerului Mediului  
8 Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass media, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 

(https://www.academia.edu/5135945/Cristina_Coman_RELA%C5%A2IILE_PUBLICE_%C5%9Ei_Mass-

Media) 

9 Totul despre relaţii publice, traducere coordonată de Cristina Coman, Editura Polirom, Iaşi. 
 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/5135945/Cristina_Coman_RELA%C5%A2IILE_PUBLICE_%C5%9Ei_Mass-Media
https://www.academia.edu/5135945/Cristina_Coman_RELA%C5%A2IILE_PUBLICE_%C5%9Ei_Mass-Media
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ANEXA nr. 4 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS – MEDIA 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1.   Constituția României 

2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

2. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; 
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/1002 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
5. Regulamentul de organizare si funcționare al Ministerului Mediului  

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

            ANEXA  nr. 5 

 

DIRECŢIA ACCESARE FONDURI EXTERNE – SERVICIUL ASISTENȚĂ MECANISM FINANCIAR SEE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

 Constituția României 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

 Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar aferent Spațiului Economic European 
(SEE) 2014 -2021; 

 Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic 
European (SEE) 2014-2021 semnat în data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele 
Donatoare respectiv Regatul Norvegiei, Liechtenstein și Islanda; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/05.05.2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiului Economic European 2014-2021 și 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 aprobată prin Legea nr.206/2017 cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 
acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

        ANEXA  nr. 6 

 

DIRECŢIA ACCESARE FONDURI EXTERNE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

 Constituția României 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

 Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar aferent Spațiului Economic European 
(SEE) 2014 -2021; 

 Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic 
European (SEE) 2014-2021 semnat în data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele 
Donatoare respectiv Regatul Norvegiei, Liechtenstein și Islanda; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/05.05.2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiului Economic European 2014-2021 și 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 aprobată prin Legea nr.206/2017 cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a 
acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

 

ANEXA  nr. 7 
 

DIRECŢIA EVALUARE IMPACT ȘI CONTROLUL POLUĂRII – SERVICIUL EVALUARE IMPACT 
 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 
 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

 Constituția României 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru 
modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificări şi completări;  

 Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului; 

 Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis 
spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991; 

 Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la 
Aarhus la 25 iunie 1998; 

 Legea nr.22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991; 

 Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

 OM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului; 

 OM nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context 
transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact 
transfrontieră. 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare 

a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

ANEXA nr. 8  

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ 

SERVICIUL INVESTIȚII și ACHIZIȚII 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ:  1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituția României; 
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și 

pentru modificarea unor acte normative; 
5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările 

și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare; 
9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune deservicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
soluționare  a Contestațiilor cu  modificările și completările ulterioare; 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare 

a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

 

 

 

ANEXA nr.9 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ 

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI PSI 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ:  1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituția României 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru 

modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 
5. LEGEA Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare; 
7. HOTĂRÂREA nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare 
9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare 

a acestora, precum şi cu republicările ulterioare. 
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ANEXA nr.10 

DIRECȚIA CORP CONTROL, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;  

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României 

2. HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor 

acte normative; 

3. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

4. OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice; 

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; 

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

7. Legea 53/2003 Codul muncii; 

8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

9. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

11. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
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ANEXA nr.11 

DIRECȚIA RESURSE UMANE 

BIROUL MONITORIZARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României, republicată (2003); 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicat 2007; 
4. HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor 

acte normative; 
5. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare cu 
modificarile și completările ulterioare; 

6. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărâre Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici cu modificarile și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile și completările ulterioare; 
 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
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ANEXA nr. 12  

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE 

BIROU MONITORIZARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

FUNCŢIA PUBLICĂ: 

Nivelul postului: 1 funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice: consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONDIŢII SPECIFICE : 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;  

 Să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          BIBLIOGRAFIE  

1. Constituția României; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie 

a informaţiilor clasificate în România; 

5. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și 

protecția pe teritoriul României a corespondenței clasificate. 

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a 

acestora, precum și cu republicările ulterioare. 
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