MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI A
MATERIALULUI SĂDITOR

____________________________________________________

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier debutant in cadrul Laboratorului electroforeza si de detectare a organismelor
modificate genetic, clasa I. Concursul se desfasoara la sediul Laboratorului Central pentru
Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, din Aleea Sandu Aldea C-tin nr 10, sector 1,
Bucuresti, in data de 18 martie 2019, ora 10:00, proba scrisa
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Laboratorului Central
pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor , conform OUG 45/2008, in in termen
de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul oficial, inclusiv. Dosarul va contine
documentele prevazute la art 49 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarele
si completarile ulterioare.
Conditiile de participare sunt: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
in unul din urmatoarele domenii de licenta: agronomie, horticultura, inginerie si
management in agricultura sau biotehnologii; candidatii sa indeplineasca cerintele de la
art.54 din legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : pentru
consilier debutant nu este necesara vechime in specialitatea studiilor.
Relatii suplimentare se pot obtine de la doamna Caldare Olimpiada, consilier
superior, : Aleea Sandu Aldea Constantin nr 10, sector 1, Bucuresti , telefon :
0212240264.
Bibliografia:
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici republicată;
4. Legea nr 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea
calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea
și înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
5. Ordin MADR nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, cu
modificariele si completarile ulterioare;
6. Ordin MADR nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante
oleaginoase și pentru fibre;
7. Ordin MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și
comercializarea semințelor de plante furajere;
8. Ordin MAPDR nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a
operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea
și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor.
9. H.G. nr.1433/2009 privind înfiinţarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti, cu modificarile
ulterioare;
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10. Ordin MADR 1573/2014 cu privire la controlul oficial al calitatii semintelor prin
tesarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme
modificate genetic.

Director general,
Carmen MITREA
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