
 
 

                                                    
 

 

 
 

 
 

 
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU 

OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT CONTRACTUAL DE CONSILIER PENTRU AFACERI 
EUROPENE LA SERVICIUL SCHIMBĂRI CLIMATICE – DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI 

DEZVOLTARE DURABILĂ DIN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI  
din data de 05.07.2018 

 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;**  
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice;*;** 
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;** 
e)  Cazierul judiciar/consimțământul expres conf. OUG 41 din 2016 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. 
* Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 
31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de 
lege. 
** Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
*** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 
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. 

Dosarele de înscriere la concursul din data de 05.07.2018 ora 1000 - proba practică, se 
depun in termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul 
Ministerului Mediului, Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti.   

 
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 20.06.2018 

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu 
candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs. 

În vederea participării la proba practrică, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi 
prezenţi în data de 05.07.2018 la ora 930 la sediul ministerului, la intrarea B, cu actul de 
identitate (B.I./C.I.). 

Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.65. 
 
 
 
 
 
CONCURSUL se desfăşoară la sediul Ministerului Mediului, Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, 

Bucureşti, în data de 05.07.2018 ora 1000 -  interviu și proba practică. 
 
 



 
 

                                                    
 

 

 
 

 
          

CONDIȚII DE PARTICIPARE 
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. 

 

 CONDIȚII SPECIFICE 

 

1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniile: științe economice, științe sociale și politice, științe juridice. 

2. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani. 
3. Perfecționării (specializări): - 

4. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Word, Excel, 
Power Point – nivel avansat  

5. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere):  engleză - citit, scris, vorbit - nivel 
avansat. Cunoașterea suplimentară a unei alte limbi de circulație universală constituie 
un avantaj 

6. Abilități, calități și aptitudini necesare: competență profesională, confidențialitate, 
abilități de comunicare: scrisă și orală, inițiativă și creativitate, capacitate de analiză 
și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în 
efectuarea lucrărilor, asumarea responsabilității, preocupare pentru ridicarea nivelului 
profesional individual 

7. Cerințe specifice: apt pentru deplasări  

 
TIPUL PROBELOR DE CONCURS DE LA SERVICIULUI  SCHIMBĂRI CLIMATICE – DIRECȚIA 

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ DIN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI 

 Proba practică 

 Interviu 
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• Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 
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 LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată 2011, Codul Muncii; 

 Ordonanța de urgență nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor 
de integrare; 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile si 
instituțiile publice; 

 Legea nr. 57/2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 
2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie 2016; 

 Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992; 

 Hotărârea nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările 
climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-
2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind 
schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru 
perioada 2016-2020; 

 Regulamentul UE nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor 
informații relevante pentru schimbările climatice; 

 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 2020. 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


