ANUNȚ
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea concursului de
recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de conducere teritoriale vacante de
director executiv adjunct din cadrul Direcției pentru Agricultură județene Botoșani,
instutuție publică subordonată MADR, în data de 11.11.2019, ora 10,00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MADR, în perioada 10.10.2019–
29.10.2019, inclusiv. Relații suplimentare se pot obține de la domnul Istrate Mirel, consilier
superior, la telefon 021.307.23.17 și e-mail mirel.istrate@madr.ro.
Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din
B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București
Direcția pentru Agricultură județeană Botoșani - director executiv adjunct
Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în
domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Bibliografie:
 Constituţia României, republicată;
 LEGEA nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*) – Republicata;
 LEGEA nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 ORDONANŢĂ nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 ORDIN nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie
şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de
control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică,
cu modificarile si completarile ulterioare;
 ORDIN nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul comun al MADR/MS/ANPC cu nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor
obținute conform rețetelor consacrate;
 ORDIN nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a
condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
 HOTĂRÂREA nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor
direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 HOTĂRÂREA nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2019;
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;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
după caz;
f) 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;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) 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. f) 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 mirel.istrate @madr.ro.
Documentul prevăzut la lit. i) 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.

