Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
Agen{ia Nafionali pentru Protec{ia Mediului

Agentia pentru Protec(ia Mediului Tulcea
xp.--1a!tb12.08.2o1s
ANUNT
Agen{ia pentru Protec{ia Mediului Tulcea organizeazd concurs de recrutare pentru
ocuparea functiei publice de executie vacanta in conformitate cu prevederile din Legea
nr,1 88/1999
privind statutul funclionarilor publici ,(r2) modificati compleiatl Cap.IV-Sectiunea a 2
a din
Ei
,
H.G. nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici modficatd gi completatd, pentru urmdtoarea funcfie publica:
consilier clasa I, grad profesional superior-Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu
l.Concursul se va desfdqura la sediul Agenliei pentru Protec{ia Mediului Tulcea str.14 Noiembrie
nr.5 .
2. Depunerea dosarelor de concurs se face in termen de maxim 20 de zile de la afigarea anunlului
in
Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse (Jmane al ApM'Tulcea, respectiv
interv alul (1 7. 0B-0 5. 09. 2 0 I 5).
3.Condilii de participare la concursul de ocupare a funclie publice de execulie vacanta:
Condilii generale: candida{ii trebuie s[ indeplineasci condiliile prevdzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999, republicatS, privind Statutul funclionarilor publici, iu modificirile qi complet6iile
ulterioare.
Condilii de studii de specialitate si dupd caz, alte conditrii specifice conformfisei 4e post;
studii universitare de licentl absolvite cu diplomd, respectiv studii supeiioare de lungd duratd,
absolvite cu diploma de licenla sau echivalenld in domeniile-stiinte ingineiesti;stiinte ale naturii.
Condilii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exerciidriifuncliei publice:
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii func{iei publice 9 ani potiivii ar1-.57alin5,lit.c)
din Legea nr.1 88 I 1999 (r2) ;
1. Datapropusdpentruorganizareaconcursului de ocuparefunctiipublice vacante;
l. 16.09.2015 ora I I .00 proba scrisa;
2.20.09.2015 ora 14.00- interviu.
5.Lista documentelor necesare la inscriere si bibliografia se poate solicita de la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul APM Tulcea, telefon 0240510620 sau de pe site-institutiei.
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Anexa I Ia anuntu 1n .9e-*d1o.0g.2015

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTA
l.Formularul de inscrierepreyazut in anexa nr.3 aHotararii Guvernului nr.6lll2008;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia diplomei de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor cursuri;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si dupa caz specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice eliberata

confotm formatului standard prevazut in Anexa la Ordinul Presedintelui ANFp
nr.l92l2013;

5. Cazier .iudiciar;
6.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitati sanitare abilitate;
T.Declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica;
8.Curriculum vitae;
9.Copia cerificatului de nastere;
Copiile prevazute de pe actele de mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care
se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in
copii legalizate.
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ANEXA II
_
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Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea
BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de:
consilier clasa I, grad profesional superior in cadrul serviciului Calitatea Factorilor de Mediu

BIBLIOGRAFIE

a
a

a
a

HG nr. 100012012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si
a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;
OUG nr.195122.12.2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.21112011 privind regimul deseurilor;
HC nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;
HG 240612004 privind gestionarea vehiculelor qi a vehiculelor scoase din vz, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordin comun MMGA/MAI/MTCT nr.871527141112005 privind aprobarea modelului qi a condiliilor de
emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz;
HG nr.62112005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje cu modificarile si
completarile ulterioare;
ORDINnr.T94din 6februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri din ambalaje;
HG. nr. 349/2005 privind depozitarea deqeurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
HG. nr.12812002 privind incinerarea degeurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG nr.l132/2008 privind regimul bateriilor gi al degeurilor de baterii qi acumulatori;
OUG nr.5/20 I 5privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
HG.nr.l403 dinl911ll2007 privind refacerea zonelor in care solul,subsolul si ecosistemele terestre au
fost efectuate;
HG.nr.l408 din l 9llll2007privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului;
OUG nr.5712007 , privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei
sdlbatice cu completarile gi modificarile ulterioare;
ORDIN nr 41 0 din I 1 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare,
capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a
fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor
din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora;
ORDIN Nr. l9 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvatd a
efectelor potenliale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
Legea nr.1 88/1999 privind Statutul functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 712004 privind codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile ulterioare;

pDIRECTOR EXEC
Laura Daniela MA

l,y

i-" *\

#w>
ll\l r; ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA ME
Adresa:Str.14 Noiembrie nr.5, cod 820009 Site:
T el 02 40 5 I 0 620, 02 40 5 I 0 622,02 4 0 5 1 0 623, F ax: 02 40 5 1 0 62 I
e -m a i I o ffic e@apmtl. anpm. ro
:

:

