ANUNȚ
Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str.Petru
Maior nr.73 organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Avize, Acorduri,
Autorizaţii.
Concursul se organizează la sediul instituției, în data de 24 octombrie 2016 ora 1000, proba
scrisă și în data de 26 octombrie 2016 ora 1000, interviul.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină actele și documentele prevăzute de art.49
din HG 611/2008, modificată de HG 1173/2008.
Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia și
actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere, sunt afișate la sediul instituției și
pe pagina de internet http://www.apmcs.anpm.ro
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se va face în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a, la sediul APM CarașSeverin din municipiul Reșița, str.Petru Maior nr.73.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și la numărul de telefon: 0255223.053.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2016
Funcția publică de execuție vacantă: consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul
Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii – Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.
Condiții de participare
la concurs pentru funcția publică de execuție vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional principal
−
−

Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Condiții specifice:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: Ştiinţa
Mediului, Ingineria Mediului, Inginerie Chimică, Inginerie Forestieră, Silvicultură, Biologie
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 5 ani;
 cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Access,
Internet Explorer, Outlook Express;
 cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

Bibliografia de concurs
pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante
de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul
Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii
Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin
1. LEGEA nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. LEGEA nr.7/2004 (r) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
aprobată prin Legea 265 din 29 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
Pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei
de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
6. HOTARARE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri si programe, cu modificările și completările ulterioare;
7. ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
8. HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
9. LEGEA 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE
pentru concursul organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2016
Perioada/locul depunerii dosarelor:
În perioada 23 septembrie 2016 – 12 octombrie 2016 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin din str. Petru Maior, nr. 73, Reşiţa, jud.Caraș-Severin

Selecția dosarelor de concurs:
în perioada 13 octombrie 2016– 19 octombrie 2016

Data/ora/locul desfășurării concursului:
Proba scrisă: 24 octombrie 2016, ora 1000 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CaraşSeverin din str. Petru Maior, nr. 73, Reşiţa, jud.Caraș-Severin;
Interviul: 26 octombrie 2016, ora 1000 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
din str. Petru Maior, nr. 73, Reşiţa, jud.Caraș-Severin;

