MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ANUNȚ
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019,
scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său
propriu.
Concursul va avea loc la sediul MADR în data 29 octombrie 2019, orele 10,00 proba scrisă.
Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.09 - 14.10.2019, la secretarul
comisiei de concurs - doamna Ionela Ștefan, tel. 021.3072.326, e-mail
ionela.stefan@madr.ro.
Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț
Serviciul Industrie Alimentară și Produse Tradiționale
1 funcție publică de consilier superior
Condiții specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura
de știință ingineria resurselor vegetale și animale – domeniul ingineria produselor
alimentare;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu
modificările ulterioare;
4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor;
5. Regulamentul CE nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale
legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi
de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;
6. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 394/2014 privind atestarea
produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
7. Ordinul comun nr. 724/1082/360/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, privind atestarea produselor tradiţionale;
8. Regulamentul (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;
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9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei,
circulaţiei şi circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată;
10. Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele
stupului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul (CE) NR. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea,
prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, cu excepția capitolului III care
a fost abrogat ;
12. Regulamentul (UE) nr. 787/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind
definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea
denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare,
protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a
distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 110/2008;
13. Regulamentul delegat (UE) NR. 664/2014 din 18 decembrie 2013 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire
la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicaţiile
geografice protejate şi specialităţile tradiţionale garantate şi cu privire la anumite norme
privind sursele, anumite norme procedurale şi anumite norme tranzitorii suplimentare;
14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI din 13 iunie 2014
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi
alimentare;
15. Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind
definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale
produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a regulamentului (CEE) nr. 1601/1991
al Consiliului;
16. Ordinul nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi
verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui
produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi
a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a
sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii
protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi
utilizarea logoului naţional;
17. Ordinul nr. 309 din 16 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii preliminare de
înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii
geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de
protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate.
În vederea participării la concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine în mod
obligatoriu:
a)formularul de înscriere;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
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c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g)cazierul judiciar;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă
elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin
următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
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 acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în format
electronic, la adresa de e-mail ionela.stefan@madr.ro.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau
instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de
internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii
concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi
de informare şi relaţii publice, în format letric.
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Atribuții funcție:
1. 1.
participă la elaborarea reglementărilor și actelor normative privind domeniile
industriei alimentare, referitoare la activitățile de producție, procesare, depozitare,
transport și comercializare a produselor agroalimentare;
2. urmărește politica agricolă comună în sectorul produselor agroalimentare și participă
în colective de lucru la inițierea actelor normative necesare aplicării acesteia;
3. participă la grupurile de lucru de la nivel instituțional, interinstituțional și al
asociațiilor profesionale, în vederea îmbunătățirii și implementării cadrului legislativ din
domeniu;
4. participă, la propunerea conducerii, la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri,
seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri, mese rotunde, vizite, schimburi de
experienţă, programe de formare în ţară şi în străinătate;
5. participă în colective de lucru la inițierea actelor normative şi strategiilor necesare
aplicării politicii agricole comune în domeniul industriei alimentare, bazate pe obiectivele
MADR privind implementarea PNDR;
6. participă în colective de lucru la implementarea sistemelor naționale și eupopene de
calitate pentru produsele agroalimentare;
7. participă în grupuri de lucru în vederea identificării diferitelor mecanisme privind
măsurile de modernizare în domeniul prelucrării și procesării produselor agroalimentare
și de adaptare a acestora la standardele de calitate naționale și europene;
8. participă în colective de lucru la implementarea sistemului național de calitate pentru
produsele obținute conform rețetelor consacrate românești;
9. gestionează activitatea de atestare a produselor alimentare obţinute conform unor
reţete consacrate în vederea eliberării atestatelor pentru produse obţinute conform unor
reţete consacrate româneşti;
10. furnizează statistici de specialitate/rapoarte în domeniul industriei alimentare, al
cercetării agroalimentare precum și analize de specialitate pe sectoare și subsectoare de
activitate din sfera de competență, potrivit prevederilor regulamentelor europene
aplicabile Politicii Agricole Comune și măsurilor din PNDR, în vederea îmbunătățirii
implementării programului;
11. participă în colective de lucru la elaborarea statisticilor de specialitate şi
cuantificarea indicatorilor în domeniul industriei alimentare în vederea realizării
politicilor de dezvoltare rurală;
12. participă în colective de lucru la realizarea studiilor şi analizelor de specialitate
pentru sectorul de industrie alimentară, în conformitate cu cerinţele legislaţiei
comunitare şi a documentelor de lucru ale Comisiei;
13. întocmeşte răspunsuri la petiţii, interpelări şi corespondenţă în domeniul de
activitate;
14. realizează programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor
publice pentru susținerea producătorilor agricoli din bugetul național și fonduri
internaționale și contribuie la dezvoltarea și consolidarera relațiilor economice și
comerciale în domeniul agroalimentar, urmărind creșterea exporturilor și realizarea unei
balante comerciale pozitive, precum și la consolidarea schimburilor pe piața unică și pe
terțe piețe.
15. monitorizează programele implementate, participând prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale la grupul de monitorizare a programelor puse în aplicare,
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compus din reprezentanţi MADR, Comisiei Europene, beneficiarilor şi ai Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură;
16. participă la grupurile de lucru organizate în vederea elaborării poziţiei României
privind propunerile legislative ale Comisiei Europene în sectorul gestionat in baza
prevederilor Regulamentului nr. 1144/2014;
17. asigură informarea și acordarea de consultanță asociațiilor de producători și
patronatelor în legătură cu reglementările europene din domeniul comerțului cu produse
agroalimentare.
18. monitorizează, în colaborare cu APIA, participarea la târguri și expoziții
internaționale cu profil agroalimentar, precum și acțiunile de promovare a produselor
agroalimentare pe piața unică și terțe piețe cu finanțare națională și europeană;
19. gestionarea conform procedurii – hard back up privind documentele importante
DGPIAC;
20. iniţiază şi elaborează acte normative privind identificarea produselor tradiţionale la
nivel naţional;
21. implementează sistemul naţional de calitate pentru produsele tradiţionale;
22. gestionează activitatea de atestare a produselor tradiţionale în vederea eliberării
atestatelor pentru produsele tradiţionale;
23. înfiinţează, înregistrează şi administrează Registrul Naţional de Atestare a Produselor
Tradiţionale (RNPT);
24. actualizează periodic Registrul Naţional de Atestare a Produselor Tradiţionale (RNPT);
25. publică Lista produselor tradiţionale atestate pe site-ul M.A.D.R.;
26. acordă atestatul de produs tradiţional;
27. anulează atestatul de produs tradiţional;
28. îndeplinește și alte sarcini ce-i revin prin acte normative precum și alte atribuții
stabilite de conducerea ierarhică superioară.
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