MINISTERUL AGRICULTURII ~I DEZVOLTARII RURALE
DlRECTIA PENTRU AGRICULTURA BACAu

ANUNT
Directia pentru Agricultura a Judetului Bacau, organizeazii concurs pentru ocuparea
prin recrutare a functiei publice de executie vacante de consilier superior, In cadrul Directiei
pentru Agricultura a Judetului Badiu - Compartiment Politici ~i Statisticii Agricola
Concursul va avea loc in data de de 16 iunie 2016 ora 10 - proba scisa, interviul.
Condi{ii specijice de participare la concurs:
Studii superioare de licentii absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu de specialitate - agronomie
sau zootehnie
Vechime minima 9 ani In specialitatea studiilor necesare
Cuno~tinte de operare pe calculator (Microsoft Office)
Conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modificarile ~i completanle ulterioare.
Dosarele de Inscriere la concurs se pot depune in terrnen de 20 de zile de la data
publicani anuntului In Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a, la sediul Directiei pentru
Agricultura a Judetului Baciiu, str. George Bacovia nr. 20.
Dosarul de Inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele
prevazute la art. 49 din Hotan1rea Guvernului nr. 611/2008, modificata ~i completatii prin
Hotiirarea Guvernului nr. 1173/2008
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei pentru Agricultura Badiu, str.
George Bacovia, nr. 20, tel. 0234/576419, interior 123, resurse umane.
DosareLe de inscriere La concurs trehuie sa conJina:
Forrnular de inscriere la concurs prevazut in anexa 3;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studii ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
Copia carnetului de mundi sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca
~i dupa caz, In specialitatea studiilor necesare ocupiirii functiei publice
Cazierul judiciar
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel
mult 6 luni anterior deruliirii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate.
Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a des~urat
activiHlti de politie politica
Copiile dupa aceste documente se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conforrnitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau
In copii legalizate.
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DlRECTIA PENTRU AGRICULT~B1\CAU
Bacau, Str. George Bacovia, or. 20; Tel. 0234/576.500, 0234/576.419 Fax: 0234/576.420

E-mail: dadr@dadrbacau.ro Site: http://www.dadrbacau.ro

BIBLIOGRAFIE
Compartimentului Politici # Statistica Agricola.
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, (r2), cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,

Republicata;
3. Ordonanta de urgenta nr. 67/2008 privind organizarea ~i functionarea Sistemului
Informational pentru Piata Produselor Agricole ~i Alimentare, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
4. Ordin nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ~i
functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole ~i Alimentare
~i a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare ~i difuzare a datelor statistice;
5. Ordonanla de urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ~i exploatarea
paji~tilor permanente ~i pentru modificarea ~i completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991 cu modificarile ~i completarile ulterioare;
6. Hotararea Guvemului nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea ~i exploatarea paji~tilor permanente ~i pentru modificarea
~i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
7. Ordinul comun nr. 407/205112013 al MADR ~i MDRAP privind aprobarea
contractelor - cadru de concesiune ~i inchiriere a suprafetelor de paji~ti aflate in
domeniul public/privat al comunelor, ora~elor, respectiv al municipiilor cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
8. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor ~i preparatelor
stupefiante ~i psihotrope, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
9. Ordinul 6112012, privind autorizarea ~i controlul cultivatorilor de plante modificate
genetic ~i masuri pentru asigurarea coexistentei plantelor modificate genetic cu
celeconventionale ~i ecologice;
10. Legea 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut in Romania;
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