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ANUNT CONCURS

Garda Forestieri Oradea, cu sediul in Oradea, str. Poet Ardrei Mureqanu nr 20, jud Bihor, in
baza articolului unic, alin (4) din O. U. G. 80/2022 ptlvind reglementarea unor mtrsu in domeniul
ocupdrii posturilor in sectorul bugetar, organizeazi concurs de recnrtarc, pentru ocuparea pe perioade
neteiminatA, cu durata normald a timpului de muncd de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamene, a

urmAtoarelor funclii publice de execulie vacante:

- I funclie publicd de execulie consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul
Programe de impddurire/reimpddurire qi monitorizarea acestora-/Direclia de Implementare
lD post 568820
- I funclie publici de execulie consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul
Programe de impddurire/reimpddurire qi monitorizarea acestora,/Direclia de Implementare
ID post 568821
- I funcfie publicd de execulie consilie(, clasa I, grad profesional superior din cadrul
Programe de impidurire/reimpidurire $i monitorizarea acestorrDirecia de Implementare
ID post 568824

Perioada de depunere a dosarelor: 15.11.2022 - 05.12.2022

Serviciului
qi Avizare,

Serviciului
gi Avizare,

Serviciului
gi Avizare,

Perioadi selecrie dosarc de concurs: in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data expirtuii
tennenului de depunere a dosarelor;

Data, ora qi locul desfrluririi probei scriser 15.12.2022, ora l0oo, la sediul Gdrzii Forestiere Oradea
din Oradea, str Poct Andrei Mure$anu nr.20,jud Bihor

lnteNiul se va susline in termen de maximrun 5 zile lucrdtoare de la data sus,tinerii probei scrise, la

sediul Gizii Forestiere Oradea din Oradea, str Poet Andrei Mureqanu nr,20, jud Bihor, doar de cdtre

candidaqii care au oblinut la proba scrisd minimum 50 de puncte.

Dosarul de concurs se depune la sediul Gazii Forestiere Oradea din Municipiul Oradca, str. Poel

Andrei Murelanu nr 20, jud Bihor, in temen de 20 de zile de la data publicarii anunlului, respectiv de

ladatadel5. 11.2022 penall- data de 05. 12. 2022, intre olele 0800 qi 1600 qi trebuie s[ conlinh in mod

obligaloriu urmitoarelc documente:

l. formularul de inscriere prevezut in Anexa nr 3 la H.G. 611/2008 pentru aprobarea nomelor
privind organizarea fi dezvoltalea carierei funclionarilor publici cu modificdrile $i completarile
ulterioare, care se pune Ia dispozilia candidalilor de cdtre instituiie p.in publicare pe pagim de

internet a acesteia in lbrmat deschis, editabil, in cadrul secliunii dedicate publicitdfii concursului;
2. curriculum vitae, modelul comun curopean;
3. copia actului de identitatc;
d. copii ale diplomelor de siudii, certificatelor li altor documente care atesti efectuarea unor
specializiri ti perfecfioniri;



5, copia carnetului de muncl qi a adeverinfei €liberate de angajator pentru perioada lucrati,
care si ateste vechimea in munci Si in specialitatea studiilor solicitatc pentru ocuplr€a

postului,/func{iei sau pe[tru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinlei este prevAzut in anexa nr' 2 D din H.G. nr. 611/2008, fiind publicat

pe pagina de internet in cadrul secliunii dedicate publicitilii concursului.

Adevirinlele care au un alt format trebuie sa cuprindd elemente similare celor prevSTute in anexa nr. 2

D din H.G. nr.611/2008 5i din care sa rezulte cel pulin urmetoarele informalii: funclia'/funcliile

ocupatS,/ocupate, nivelul studiilor solicitate penhu ocuparea acesteia/acestora. lemeiul Iegal al

deslb$udrii activitelii, vechimea in munca acumulatd, precum !i vechimea in specialitstea studiilor:

6. copia adeverinlei care ttesti starea dc sinitate corespunzitoare' eliberatl cu cel mult 6luni
antcrior derulirii concursului de cltre medicul de familie al candidatului;

Adcverinla care atestA starea de sanitate conline, in clar, numerul, data, numele emitentului ii calitatea

acestuia, in fonnatul standard stabilit prin ordin al ministrului sinetelii.
Pentru candidatii cu dizabilitdli, in situalia solicita i de adaptare rezonabili, adeverinla care atesti

starea de sdnetate trebuie insolitd de copia cedificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in

condiliile legii;

7. cazierul judiciar
Acest documelt poate fi inlocuit cu o declaralie pe propria dspundere. In acest caz, candidatul dec]aral

admis la seleclia dosarelor gi care nu a solicitat expres la insc erea la concurs preluarea infbnnaliilor
direct de la autoritatea sau jnstitulia publica competentA are obligalia de a completa dosarul de concurs

cu originalul documentului pe tot parcursul desfEgurdrii concursului, dar nu mai tdrziu de data 9i ora

o,grli7a.ii interviului, sub iancliunea ncemiterii actului administativ de numite in situalia in care

candidatul soliciti expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor direct de la autoritatca sau

institulia publici competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii qi prooedurii

aprobate la nivel institulional;

8. declarafia pe propria rispunder€, prin completnrea rubricii corespunzitoare din formularul
de inscriere, sau adevcrin(a care si ateste lipsa calititii de lucritor al Securititii sau colaborator.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitdti poate inainta comisiei de concurs, in

termenul prevezut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumenlele

necesare pentru asigularea accesibilitalii probelor de concurs.

Copiile de p€ actele de mai sus, precum Si copia certificatului de incadrare intr_un grad de

handicap, se prezinti inso{ite de documentele originale, care se certifici pentru conformitafe cu

originalul de catre sccretarul comisiei de concurs.

Persoani de contact pentru relalii suplimentare: Toderici Elena Doina, consilier superior la
compartjmentul Resurse umane, comunicare qi relalii cu mass-media, telefon fix 02591432645, Fax:
03 59/800765, e-mail: gardalbrcstiefi .oladca/agluqlLqt!!

Condifiile de participar€ la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacant'e,

sunt urmitoarele:

Condi(ii generale:
Confom art. 465 alin. (1) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului N. 5'712019 privind Codul

administmtiv, cu modificlrile $i completdrile ulte oare, poate ocupa o funclie publici persoana care

indeplinette urmdtoarele condilii :

- are cetdtenia romand gi domiciliul in Romdnia;
- cunoa$te limba romAnS, scris 9i vorbit;
- are varsta de minimum 18 ani implinili;



- are capacitate deplind de exerciliu;
- este apt din punct de vedere medical si exercite o funclie publicA, Atestarea starii de sdndtate se

I'ace pe baza de examen medical de specialitate, de cetre medicul de familie;
- indepline;te condiliile de studii gi vechime in specialitate prev[zute de lege pentru ocuparea

funcliei publice;
- indeplinege condiliile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea funcliei publice;
- nu a fost condamnatA pentru sevargirea unei infracliuni contra umanitalii, contra statului sau

contra autoritatii, infractriuni de coruplie sau de serviciu, infractiuni care impiedica inlbptuirea
justiliei, infrac[iuni de fals ori a urei infracliuni sAv6r9ite cu intenlie care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcliei publice, cu exceplia situaliei in care a intervenit
rcabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie publici sau de a exercita profesia ori activitatea
in executarea cireia a savarfit fapta, p n hotadre j udecitoreascd definitivi, in condiliile legii;

- nu a fost destituitd dintr-o funclie publica sau nu i-a incetat contractul individual de muncd
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani:

- nu a fost lucrdtor al Securitdlii sau colabomtor al acesteia, in condiliile prevdzute de legislatia
specifici.

Condifii specifice:
- studii universitare de licenl[ absolvite cu diplomd de licenla sau echivalentd in domeniul

silviculturd, specializarea silviculturd qi/sau exploatari forestiere
- minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de execulie

de consilier clasa l. grad profesional superior.
- minimum I an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice de execulie

de consilier clasa I, grad profesional asistent.

Bibliogralia si tem:rtica, atet pentru functia publici de executie de consilier clasa I, grad
profesional superior cet Si pentru funcfia publici d€ executie de consilier clasa I, grad
profesional asistent, sunt urmitoarele:

l. Constitulia Romdniei. republicati:
Tcmatica: l,egea fundamentalA a Statului Romen

2. f itlul I qi II ale pdrlii a VI-a din O.U.G. nr. 57D019 prfuind Codul administrativ, cu

modific6rile yi complerarile ullerioare:
Tematica: Reglementtui in domeniul funcliei publice

3, O.G. nr. 13712000 privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de discriminare, cu
modifi carile 5i completarile ulterioare:
Tematica: Reglementdri pdvind respectarea demnitalii umane, protectia drepturilor $i
libertdtilor fundamentale ale omulLli, prevenirea combaterii incitdrii la urd qi discriminare

4, Legea nr. 202/2002 privlnd, egalitatea de ganse qi de tratament intre femei $i barbali,
republicata, cu modificarile $i completdrile ulterioare;
Tematica: Reglementiri privind egalitatea de $anse ti tiatament intre femei ti berbali

5. H. G. nr.743l2015 (*actualizate*) privind organizarea $i funclionarea G[rzilor forestiere cu
modificarile 5i completarile ulterioare
Tematica: Capitolul l, Dispozirii generale, Capitolul II Structum OrganizatoricA a gdrzilor,
Capitolul III Organizarea $i funclionarea gdrzilor

6. O. M. nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de otganizare $i functiornre al Garzilor
forestiere, cu modificarile $i completdrile ulterioare;
Tematica: capitolul V Atributiile compadmentelor de specialitate ii funcfionale



7. Legea ff.4612008 - (republica6) - Codul silvic
Tcmatica: Titlul I Dispozilii Generale, Titlul II Administrarea fondului forestier nalional,

Titlul III Gestionarca durabild a pddurilor, Capitolul III li Capitolul VII, Titlul lV Dezvoltarea

durabild a fondului forestier natrional, Capitolul I Dezvoltarea fondului forestier nalional

8. O,Mnr. 1.540 din 3 iunie 201 1 pentru aprobarea Imtrucliunilor privind termenele, modalitdljle
qi perioadele de colectare, scoatere $i tansport al materialului lemnos

iematica: Cadrul legislativ privind exploatarea masei lemnoase qi controlul respectAtii

regulilor silvice de exploatare

9. O.U.G nr. 35 din 6 aprilie 2022 penttn aprobarea mdsurilor necesare realizdrii campanici

nalionale de impddurire qi reimpidurire prevdzute in Planul nalional de redresare 5i rezilieuld

Tematicar Cadrul legislativ privind masu le necesale realizdrii campaniei nalionale de

impddurirc ii reimpddurire prevazute in Planul nalional de redresare $i rezilienta

10. Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate

Tematica: Cadrul legislativ privind impadurireaterenuiilor degradate

11. Legea nr. 107/2011 privind comercializarea mate alelor forcstiere de reproducere ctr

modificdrile qi completarile ulterioare
Tematica: Capitolul I Dispozilii generale, Capitolul II Material de bazd aprobat, Capitolul Ill
Regiunile de provedentre, Capitolul IX Asigurarea originii $i identitalii materialelor forcsticre

de reproducere

12. Legea nr. 56/2010 (republicatd) privind accesibilizarea fondului foresticr nalional, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare
Tematica: Capitolul I Dispozifii generale $i Capitolul ll Finanlarea accesibilizarii pddurilor

13. O. M. nr. '767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modilicare;i casalc

a actelor de punere iI1 valoare pefltru masa lemnoase provenitd din fondtll forestier nalional $i

din vegetalia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier tralional gi a Procedurii

privild punelea in valoare qi recoltarea de masd lemnoasd din fondul forestier pentru care legea

nu obligi la intocmirea amenajamentului silvic 9i din vegetalia forestierd din afara londului

forestier nalional, cu modificdrile ii completarile ulte oare

Tematica: Cadrxl legislativ pentru punerea in valoare gi recoltarea masei lemnoasa

14. Legea nr. 289 din 15 februarie 2002 (* + republicatd* * ) privind perdelele forestiere de protcclic
Tematica: Capitolul I Dispozilii generale, Capitolul II Identificarca zonelor in cate sLu1l

necesare perdele forestiere de proteclie, amplasarea ii infiinlarea acestora, Capitolul V

Finanlarea lucrdrilor de realizare a Sistemului nalional al perdelelor forestiere de prcteclie

15, O.M. nr. 766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de

prevenire, constatare, evaluare gi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice

periculoase Si de alli factori vdtdmeto fondului forestier nalional, vegeta{iei foresliere din
afara fondului forestier nalional qi obiectivelor instalate in acestea

Tematica: Cadrul legislativ privind modul de prevenire, constatare, evaluare 9i aprobale a

pierderilor provocate de fenomene meteorologice pedculoase qi de alli factori vatanrdtori

fondului forestier nafional, vegetaliei forestiere din afara fondului forestier nalional ii
obiectivelor instalate in acestea

16. O.M, nr. 1.337 diD 23 mai 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constitltirea

$i utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinalie silvicd
Tematica: CadrLll legislativ pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si

utilizarea Fondului de ameliorare a fondultti funciar cu destinalie silvicd



17. O.M. ff. 2.121 din 4 august 2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru

investilii in noi suprafele ocupate de piduri"
Tematica: Cadrul legislativ pentru sprijinul investililor in noi suprafele ocupate de pAdu

18. O.M. nr. 2j22 dln 4 a]u:gtrst 2022 pentru aprobarca Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru

refacerea potenrialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile

care pot fi asimilate unei calamitali naturale, de infestiri ale plantelor cu organisme daundtoare

qi de evenimente catastrofale"
Tematica: Cadrul legislativ pentru sprijinul investiliilor in noi supEfele ocupate de pidu

19. O.M. nr. 2.533 din 28 septembrie 2022 pentru aprobarea Nomelor tehdce privind compozilii,

schemc 9i tehnologii de regeierare a pddurilor gi de impddurire a terenurilor degradate ;i a

Ghidului de bune practici privind compozilii, scheme $i tehnologii de regenerare a pddurilor 9i

de impddurire a terenurilor degradate
Tematica: Cadrul legislativ pentru aprobarea Normelor tehnice privind compozilii, scheme li
tehnologii de regenerare a pidurilor gi de impddurire a terenurilor degradate

20. O.M. nr. 2.537 din 28 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenelarea

pidurilor 5i efectuarea contiolului anual al regeneririlor 9i a Ghidului de bune practici privind

regenerarea pldurilor ti efectuarea controlului anual al regenerdrilor
Tematica: Cadrul legislativ pentru aprobarea Nolmelor tehnice privind regenerarca padurilor 9i

efectuarea controlului anual al regenerdrilor

Pentru toate actele nomative mai sus men[ionate in cadrul Bibliograhei 9i tematicii, forma valabild se

considere aceea avand toate republicerile, modificlrile 9i completdrile ulterioare.

Prezentul anun! a lbst alilat azi, data de 15 noiembrie 2022, la sediul li pe pagina de internet a

Girzii Forestierc Oradea.

Inspector s,ef

Dan Marim




