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ANUNŢ 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea postului vacant 

de Specialist Achiziții, cu contract de muncă pe perioadă determinată în cadrul Unităţii de 

Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP): 

Contractul individual de muncă se va încheia pentru o perioada determinată, respectiv până 

la data de 31.05.2017. În situația unei eventuale prelungiri a datei de închidere a Proiectului 

sau a suplimentării finanțării acestuia, perioada contractului se poate modifica 

corespunzător. 

Calificările minime solicitate pentru ocuparea postului sunt următoarele: 

1. Studii superioare, de preferinţă în domeniile: administraţie publică, administrarea 
afacerilor, economie, inginerie, ştiinţe juridice sau alt domeniu conex relevant; 

2. Minim 5 ani experienţă de lucru relevantă; 

3. Bună cunoaştere a principiilor privind achiziţiile publice;  cunoașterea și experiența 
de lucru cu procedurile de achiziții ale Băncii Mondiale este dezirabilă; experiența de 
lucru cu Banca Mondială reprezintă un avantaj 

4. Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS 
Office (MS Word, Excel, Outlook, Power Point); 

5. Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi 
cu autorităţi locale şi naţionale; 

6. Foarte bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit este obligatorie. 

Detalii privind recrutarea, termenii de referinţă (atribuțiile postului) precum şi calificările 

solicitate pentru acest post sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor: www.mmediu.ro. Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul care va 

cuprinde: 

- cererea de înscriere la concurs, atât în limba română cât şi în limba engleză; 

- curriculum vitae, atât în limba română cât şi în limba engleză; 

- copia act de identitate; 

- copia carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și/sau 

specialitatea studiilor; 

- o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l/ să  o facă 

incompatibil (ă) cu funcția pentru care candidează; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

- alte documente relevante (diplome, certificate, recomandări, etc.).  

Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării dosarelor, iar candidaţii selectaţi vor fi 

invitaţi telefonic/email să se prezinte la un interviu.  

Dosarele se depun la sediul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi” (UMP) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bd. 

Libertăţii nr. 12, et. 2, cam 304 D, Sector 5, Bucureşti.  

http://www.mmediu.ro/
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Data limită pentru depunerea dosarelor este  23 martie 2016, orele 12:00. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la reprezentantul Unităţii de Management al 

Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP), doamna Andreea CAZACIOC, 

tel. 021 408.9565, sau la adresa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Bd. Libertăţii nr. 12, 

et. 2, cam 304D, Sector 5, Bucureşti.  


