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COMUNICAT DE PRESĂ

MMAP angajează prin concurs peste 30 de specialiști

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță scoaterea la concurs a peste 30 de posturi
pentru specialiști, în diversele domenii de activitate ale Ministerului: conservarea
biodiversității, economie verde, managementul deșeurilor, gestionarea situațiilor de criză,
managementul apelor, schimbărilor climatice și dezvoltare durabilă. De asemenea, sunt
disponibile posturi vacante în departamentele-suport ale instituției, pentru domeniile:
juridic, economic, audit, comunicare, resurse umane etc.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare în domeniul științelor juridice,
ingineria mediului, geografie, știința mediului, protecția mediului, științe agricole și silvice,
ingineria energetică, chimie, ecologie, științe economice, contabilitate și finanțe, științe
sociale, hidroenergetică, geologie, matematică și fizică, științele comunicării, științe
sociale și politice, științe umaniste, silvicultură.

Pentru a putea participa la concursurile ce urmează să fie organizate în perioada
următoare, doritorii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, absolvite cu
diplomă, sau echivalent.

”Ne dorim ca, prin acest demers, să completăm deficitul de personal existent și să
creștem capacitatea de acțiune și competență la nivelul Ministerului. Așteptăm printre
noi oameni bine pregătiți cu o conduită profesională și morală ireproșabilă, care să
iubească mediul și natura și să fie dornici să se angajeze responsabil și cu entuziasm în
echipa noastră”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și specifice
stabilite pentru ocuparea funcției respective.

Candidații pot depune dosarele pentru participarea la concurs la registratura Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, de luni până vineri, în intervalul de timp care apare în anunț.

Anunțurile posturilor scoase la concurs, actele necesare, perioada de înscriere, data
organizării concursului și bibliografia sunt disponibile la următorul link:
http://www.mmediu.ro/categorie/cariera/42.

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT

http://www.mmediu.ro/categorie/cariera/42

