Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
anunță:
În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare
Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos.
Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere
de Director General Adjunct – gradul II, pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul O.N.V.P.V. în data de 25 mai 2021, ora 10:30, proba
scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 4 mai - 17 mai 2021, de luni până joi între
orele 8:30 -17:00 și vineri între orele 8.30-14.30.
Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului,
nr. 49, Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură, pe pagina de internet www.onvpv.ro
sau la telefon 0212505097.
Condiţii generale
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea: ştiinţe economice
sau ştiinţe juridice;
 Studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de
conducere;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției: minim 10 ani;
 Activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;
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 Cunoaşterea perfectă a limbii române şi la nivel mediu a unei limbi de circulaţie
internaţională (engleză/franceză);
 Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Office, Internet, e-mail, etc.);

Bibliografie
 Constituția României, republicată;
 titlul III al părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității
pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată;
 Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole,
republicată, cu modificările ulterioare;
 Hotărârea nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei
şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea
Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de
struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine
controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine
controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de
certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a
vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru
autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea
de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a
cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau varietale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1.308 / 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001
şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Regulamentului delegat (UE) nr. 273/2018 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie,
registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și
de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al
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Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului
delegat (UE) 2015/560 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 274/2018 al Comisiei din 11 decembrie
2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații
pentru plantările de viță-de-vie, certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile
obligatorii și notificările, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele
relevante și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/561 al
Comisiei;
 Regulamentul (CE) nr. 33/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererile de protecţie a
denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale din sectorul
vitivinicol, procedura de opoziţie, restricţiile de utilizare, modificările caietelor de
sarcini ale produselor, anularea protecţiei şi etichetarea şi prezentarea.
 Regulamentul (CE) nr. 34/2018 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte
cererile de protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor
tradiţionale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziţie, modificările caietelor de
sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecţiei şi utilizarea
simbolurilor, cât şi a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului, în ceea ce priveşte un sistem de controale adecvat.

Dosarul de înscriere
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al O.N.V.P.V. în care se va
preciza postul pentru care urmează să dea concursul candidatul;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, modelul comun european;
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Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
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