
         
          

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ
               CARAŞ – SEVERIN
 Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 28,Telefon : 0255212363,Fax: 0255214240
 E-mail: dadrcs@resi  ta.rdsnet.ro                                                              

ANUNŢ

    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş – Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Piaţa Republicii, 

nr.28, jud. Caraş –Severin, organizează, concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie 

vacante de :  

     -consilier, clasa  I,  grad  debutant  din cadrul  Compartimentului  de  formare  profesională,
promovare şi elaborare proiecte 

      Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lunga durată agricole, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe medii de utilizare
calculator, pentru: Word, Excel, Internet, E-mail.
         BIBLIOGRAFIE: consilier debutant Compartimentul de formare profesională, 
promovare şi elaborare proiecte:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007 (M.O nr. 365
/ 2007), cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici,  republicată în anul 2007
(M.O nr. 525 / 2007);

3. Ordin   Nr. 353/5202 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare
profesională a adulţilor din 23.07.2003 cu completarile si modificarile ulterioare;

4. Legea nr. 338/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor  de  producători  pentru  comercializarea  produselor  agricole  şi  silvice.  (M.O.  nr.
1098/16.12.2005)

5. Hotărârea  nr. 860/2016 privind  organizarea,  funcţionarea  şi  stabilirea  atribuţiilor  direcţiilor
pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 

6. OUG nr. 34/2013 -  Organizarea,  administrarea si  exploatarea pajistilor  permanente  si  pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O., nr. 267, din 13 mai 2013).

  7. PNDR 2014-2020 – Submasura 6.1 si 6.3
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-consilier, clasa I, grad debutant  din cadrul Compartimentului resurse umane,financiar –
contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice;

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Condiţii  specifice: studii  universitare   de  licenţă  absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii
superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;cunoştinţe
medii de utilizare calculator, pentru: Word, Excel, Internet, E-mail
BIBLIOGRAFIE: consilier debutant Compartimentul resurse umane,financiar-  contabilitate, 
juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice;

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007 (M.O nr. 365 /
2007), cu modificările şi completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007 
(M.O nr. 525 / 2007);
 3.  Legea nr.82/1991 a  contabilităţii,  republicată în anul 2008, (M.O nr.454/2008),  modificată şi
completată ulterior;
 4  .Legea  nr.273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  (M.O  nr.618/2006),  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
 5. H.G nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii,
în interesul serviciului,  (M.O nr.1046/2006), cu modificată şi completată ulterior;
   6 .O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de
venituri  şi  cheltuieli  ale  instituţiilor  publice  autonome,  instituţiilor  publice  finanţate  integral  sau
parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor  interne,  bugetelor  creditelor  externe,  bugetelor  fondurilor  externe  nerambursabile,
bugetelor  fondului  de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare,  gestionate  de instituţiile
publice,  indiferent  de modalitatea  de organizare şi  finanţare  a acestora,   (  M.O nr.396/2014),  cu
modificările şi completările  ulterioare ;
    7.  O.U.G. nr.34/2006, privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de
concesiune  de lucrări  publice şi  a  contractelor  de concesiune  de servicii,  (M.O nr.418/2006),  cu
modificările si completările ulterioare;
     8.Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor 
pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 



- referent debutant , clasa III din cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi 
RICA , 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Condiţii  specifice: Studii  liceale,  respectiv  studii  medii  liceale,  finalizate  cu  diplomă  de
bacalaureat; cunoştinţe medii de utilizare calculator, pentru: Word, Excel, Internet, E-mail
            BIBLIOGRAFIE: referent, clasa III, grad profesional debutant Compartimentului 
asistenţă tehnică zonală şi RICA

      1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O
nr.365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
      2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007,
(M.O nr.525/2007);
      3.  Legii  nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri  de reglementare a pieţei  produselor din
sectorul agricol; (Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31 octombrie 2014 )
     4.  Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;( Monitorul Oficial, Partea I nr. 345
din 5 mai 2016 )
      5.  Hotărârea nr.860/2016, privind Organizarea, privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea
atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
      6.  Ordinul MADR, MMAP , ANSVSA , nr. 352/2015 nr. 636/2015 nr. 54/2015 - aprobarea
normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România ,( Monitorul Oficial nr. 363 din 26 mai 2015);
      7. Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii.( Monitorul Oficial nr. 39 din
31 ianuarie 2000)
    Dosarele de inscriere se pot depune la: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin,

Piaţa Republicii , nr.28 - Compartimentul resurse umane,financiar-  contabilitate, juridic, 

achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice, în termen de 20 zile calendaristice de la data 

publicării, respectiv în perioada 16 februarie  2017- 07 martie 2017.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului : Proba scrisă va avea loc în data de 20 MARTIE
2017 ora 1000;  Interviul va avea loc  în data de  22 MARTIE ora 1000   la sediul Direcţiei  pentru
Agricultură Judeţeană Caras Severin.



DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

  Formular de înscriere,

 Copia actului de identitate,

 Copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări,

 Copiile  de  pe  actele  menţionate  se  prezinţă  în  copii  legalizate  sau  însoţite  de

documentele  originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu originalul  de  către
secretarul de concurs,

 Cazier judiciar,

 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

 Declaraţia  pe  propria  răspundere  sau  adeverinţa  care  să  ateste  că  nu  a  desfăşurat

activităţi de poliţie politică, 

 Dosar plastic cu şină.

Relaţii suplimentare: la sediul Direcţei pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin  şi la
numărul de telefon 0255/212363.

                                                       


	Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
	5. Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti
	6. OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O., nr. 267, din 13 mai 2013).
	Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
	Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.



