MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ

ANUNŢ
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură organizează concurs pentru
ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în data de 06 septembrie 2019, ora
10,00 – proba scrisă.
Proba interviu va fi susţinută în termenul legal prevăzut de Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Serviciul financiar contabilitate
- 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor economice;
• Vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani
Bibliografie:
- Constituția României;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 545/09.06.2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.E.F. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Serviciul regional Muntenia – punct de lucru Buzău
- 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional principal
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani
Bibliografie:
- Constituția României;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în
habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
- Ordinul M.A.D.R. Nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură
în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură;
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-

Ordinul MADR/MM nr. 243/354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a
efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone;
Ordinul M.A.D.R. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al
statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
cu excepţia Rezervației "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul M.A.D.R. nr. 867/2016 privind condiţiile de acordare a autorizației speciale de
pescuit în scop științific;

Serviciul regional Moldova
- 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior – punct de lucru Brăila
- 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior – punct de lucru Galați
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani
Bibliografie:
- Constituția României;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în
habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
- Ordinul M.A.D.R. Nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură
în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură;
- Ordin MADR/MM nr. 243/354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a
efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone;
- Ordinul M.A.D.R. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al
statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
cu excepţia Rezervației "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 867/2016 privind condiţiile de acordare a autorizației speciale de
pescuit în scop științific;
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a
acestora
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06 – 26 august 2019,
inclusiv, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din Bucureşti, str. Sfânta
Vineri nr. 29, sector 3 – Serviciul juridic şi resurse umane, doamna Tudor Mariana, consilier
superior, telefon 0374.466.139.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ.
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Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele
documentele :
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.
Copiile de pe documente se prezintă însoţite de documentele originale.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
din Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. 29, sector 3, în data de 06 septembrie 2019,
începând cu ora 10,00 – proba scrisă.
Afişat, astăzi 06 august 2019.
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