ANUNŢ
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă scoaterea la concurs a două funcţii publice de
conducere vacante la Direcția generală control și antifraudă din cadrul aparatului propriu al MADR, în
data de 15.03.2013, ora 10,00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MADR în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial, Partea a III a precum şi în presă (13.02.2013) la
doamna Catana Alina, secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul MADR, la telefon nr. 0213072461.
Serviciul monitorizare și control fonduri europene - Direcția Control Buget Național și Fonduri UE Direcția Generală Control și Antifraudă
1 POST ȘEF SERVICIU
Condiții specifice :
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice, științe juridice, științe inginerești,
administrație publică,
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 2 ani;
-Studii masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (în condițiile art. 31 alin. (1) din Legea
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010)
Bibliografie:
1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
3.Hotărârea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările
ulterioare;
4.Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002;
5.O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
6.O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
7.HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Biroul control EXPOST - Serviciul control intern, antifraudă și EXPOST - Direcția Generală Control
și Antifraudă
1 POST ȘEF BIROU
Condiții specifice :
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești,
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 2 ani;
-Studii masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (în condițiile art. 31 alin. (1) din Legea
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010)

Bibliografie :
1.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicare, cu
modificările și completările ulterioare.
2.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) –
Republicare.
3.Hotărârea Guvernului nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu
modificările și completările ulterioare.
4.Regulamentul (CE) nr. 485/2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la
operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă.
5.Regulamentul (CE) nr.4/2004 din 23 decembrie 2003 de adoptare a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre
asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și
Garantare Agricolă, secțiunea Garantare,
6.Regulamentul (UE) nr. 1106/2010 de stabilire a listei de măsuri care trebuie excluse de la aplicarea
Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre
cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare
agricolă.
7.Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 25 august 2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din
sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă.
8.Ordin nr. 230 din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea
Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de
statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european
de garantare agricolă,
9.Ordin 216 din 28 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de
finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod
obligatoriu:
a)formularul de înscriere;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)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;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

