MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ANUNŢ
În conformitate cu:
- Prevederile art. 64 alin. (2) şi art. 65 din nr. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
- Art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr.1173/2008,,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ANUNŢĂ
Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul profesional imediat
superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul MADR, care îndeplinesc condiţiile
legale, se va desfăşura astfel:
- în data de 24 aprilie 2013, proba scrisă,
- în data de 26 aprilie 2013, interviul,
La examenul de promovare în grad profesional au dreptul să participe numai funcţionari publici
din cadrul MADR care îndeplinesc condiţiile legale.
Înscrierile se fac la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale
Managementul resurselor Umane şi Juridic.
Ultima zi de înscrieri – 10 aprilie 2013 (inclusiv).
În conformitate cu prevederile art. 65 :
Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia
publică, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
2) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;
3) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi."
Dosarele de examen/concurs conţin în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează,
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani ;
- formularul de înscriere prevăzut la anexa nr. 3 din H.G nr. 611/2008;
LISTA CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL MADR CARE ASIGURA
SECRETARIATELE COMISIILOR DE EXAMEN/CONCURS PENTRU PROMOVARE IN GRAD
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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI JURIDIC
DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r²) 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 şi
completările ulterioare
4. H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. LEGEA CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI JURIDIC
Biroul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative – REPUBLICARE M.Of. 260/2010
2. 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 si completările ulterioare. M.Of. 584/2010
3. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
M.Of. 525/2010
4. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
5.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
M.Of. 519/2009
6. Constituţia României TITLUL III Capitolul I Secţiunea a 3-a Legiferarea

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE ŞI FONDURI EUROPENE
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicare, (r2), cu
modificările şi 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 şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare
5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare legale.

DIRECTIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ - AM PNDR
BIBLIOGRAFIE
1. 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 şi completările ulterioare;
2. tărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
4. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
5. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013;
http://old.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/Program-National-de-Dezvoltare-Ruralaversiunea10-consolidata-decembrie-2012.pdf
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată r2, cu modificările
şi completările ulterioare;
7. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

BIBLIOGRAFIE – compartiment RICA:
1. HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
2. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicată
3. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) –
Republicată.
4. REGULAMENTUL (CE) nr. 1217/2009 al consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei
reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a
exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană;
5. LEGEA nr. 465/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la
nivel naţional a reţelei de informaţii contabile agricole;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 13 august 2004 privind instituirea la nivel naţional a reţelei de
informaţii contabile agricole.

BIBLIOGRAFIE – compartiment produse de origine vegetală:

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicată
2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) –
Republicată.
3. HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
4. Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii
produselor agricole şi alimentare;
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei,
circulaţiei şi comercializării alimentelor;
6. LEGEA nr. 57 din 16/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor;
7. Hotărârea guvernului nr. 1719/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
106/2002 privind etichetarea alimentelor;
8. Ordin nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea
produselor naţionale;

DIRECTIA INSPECŢII DE STAT
BIBLIOGRAFIE
1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3. Hotărârea de Guvern nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Hotărârea de Guvern nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
5. Norme Metodologice din 28 iunie 2004 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004
privind regimul de comercializare a ouălor;
6. Hotărârea de Guvern nr. 568 din 5 iunie 2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului
uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară;
7. Hotărârea de Guvern nr. 1904 din 22 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi
utilizării în industria alimentară;
8. O.U.G. nr. 12/2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a
produselor procesate din cereale (Art. 11; alin. 3).
9. Ordin nr.247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare / reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile
2008/2009-2013/2014.

DIRECŢIA GENERALĂ SISTEMUL NAŢIONAL ANTIGRINDINĂ ŞI DE
CREŞTEREA PRECIPITAŢIILOR
BIBLIOGRAFIE
 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 Lege nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările
ulterioare;
 Hotărâre de Guvern nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină și de creștere a
precipitațiilor;

 Hotărâre nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 Lege nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici - Republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, - Republicată.
 Lege nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;

