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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane,          

Politici, Proiecte şi Strategii Manageriale    

 

 

 

  

ANUNŢ 

cu privire la examenul pentru ocuparea unor posturi supuse 

restructurării/reorganizării din cadrul unor Servicii/Compartimente – Direcţia 

Management şi Control al resurselor Forestiere şi Cinegetice 

 

 

 Potrivit  Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 504/2013 

pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea şi restructurarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice care reglementează modalitatea de organizare şi 

desfăşurare a examenului pentru ocuparea unor posturi din cadrul compartimentelor 

supuse restructurării/reorganizării, vă comunicăm următoarele:  

 

 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează examen în data de 

23.05.2013, ora 10
00

 . 

 

 În vederea participării la proba scrisă, candidaţii vor fi în data de 23. 05.2013 la 

ora 9
00

 la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu sediul în B-dul 

Libertăţii nr. 12, sector 5,  Bucureşti. 
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Anexă 
 

 

 

Direcţia Management şi Control al resurselor Forestiere şi Cinegetice 

Serviciul Control Silvic  

 

A) FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 4 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

         CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă  

 Vechimea în specialitate: minimum 9 ani; 

 

B) FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 3 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

         CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă  

 Vechimea în specialitate: minimum 5 ani; 

 

C) BIBLIOGRAFIE: 

 

1) Legea nr. 46/2008 -  Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

2) Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 

3) Ordonanţa de urgenta nr. 59 / 2000 privind Statutul personalului silvic cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4) Ordonanţa de urgenţă nr. 85 / 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a 

pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora. 

5) Legea nr. 374/2006 privind  suspendarea serviciului public cu specific silvic 

pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele 

prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
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6) Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.  

7) Hotărârea Guvernului 861/2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a 

fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui 

proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea 

Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond. 

8) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2009 privind aprobarea Regulamentului de pază 

a fondului forestier naţional. 

9) O.M. nr. 1306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, 

anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite 

din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din 

vegetaţia forestieră din afara fondului forestier. 

10) O.M. nr. 766/2007 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind modul 

de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene 

meteorologice periculoase  şi  de  alţi  factori  vătămători  fondului forestier  naţional,  

vegetaţiei  forestiere  din  afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în  

acestea. 

11) O.M. nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

(SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta. 

12) O.M. nr. 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, 

suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim 

special şi a sigiliilor - crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun. 

13) O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, 

modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos. 

14) O.M. nr. 1346 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul 

de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a 

arborilor sau a unor loturi de arbori. 

15) O.M.  nr. 904 din 10 iunie 2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea 

şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de 

constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al 

administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice. 

16) Hotărârea Guvernului nr. 48 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice. 

17) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare. 

18) Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor.  
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19) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

20) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

21) Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 

22) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

23) Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin O.M. nr. 1648/2000 

(nr. 1). 

24) Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, aprobate prin O.M. 

nr. 1649/2000  (nr. 2). 

25) Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, aprobate prin O.M. 

nr. 1650/2000  (nr. 3). 

26) Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, 

aprobate prin O.M. nr. 1651/2000 (nr. 4).  

 

  

 
Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, 

Proiecte, Politici şi Strategii Manageriale 

Daniela MOROŞANU – director general 

 

 

Elaborat: Ştefania CIUBUC, consilier 
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Direcţia Management şi Control al resurselor Forestiere şi Cinegetice 

 

Serviciul Cinegetic 

 

   A)FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 4 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

  CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă  

 Vechimea în specialitate: minimum 9 ani; 

 

   B)FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional principal 

 

    CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă  

 Vechimea în specialitate: minimum 5 ani; 

 

 

C) BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 171 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 

4. Legea nr. 486/10.11.2004 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 81/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea si funcţionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de 

vânătoare. 

5. Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor nr. 353/2008   pentru 

aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii; 

6. Obligaţiile gestionarului fondurilor de vânătoare prevăzute în Contractul de 

gestionare, Ordinul nr. 219/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de 

pe suprafaţa fondurilor de vânătoare; 
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7. Decizia 10152/11.09.1995 privind instrucţiunile tehnice privind evaluarea 

efectivelor de vânat si de calcul a propunerilor de cote de extras; 

8. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 295/ 2004 privind regimul armelor si al muniţiilor, republicată; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor.  

11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

12. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

13. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 
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Direcţia Management şi Control al resurselor Forestiere şi Cinegetice 

 

Compartimentul Management 

 

   A)FUNCŢIA PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ :   

 

Număr posturi : 1 

Nivelul postului : funcţie publică de execuţie 

Identificarea funcţiei publice : consilier, clasa I, grad profesional superior 

  

  CONDIŢII SPECIFICE :  

 

 Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă  

 Vechimea în specialitate: minimum 9 ani; 

 

B) BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 

4. Legea nr. 46/2008 -  Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

6. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. 

7. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

8. Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de 

reproducere. 

10. Hotărârea Guvernului 861/2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a 

fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui 

proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru 

aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a 

controalelor de fond. 

11. H.G. nr. 1257/2011 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea grupelor  

de teren care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile 

comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de 

ameliorare. 

12. Ordonanţa de urgenta nr. 59 / 2000 privind Statutul personalului silvic cu  

modificările şi completările ulterioare. 
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13. O.M. nr. 766/2007 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind modul 

de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de 

fenomene meteorologice periculoase  şi  de  alţi  factori  vătămători  fondului 

forestier  naţional,  vegetaţiei  forestiere  din  afara fondului forestier naţional şi 

obiectivelor instalate în  acestea. 

14. OM nr 2353/2012  pentru aprobarea normelor metodologice privind 

constituirea şi utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie 

silvică. 

15. OM 4017/2012 pentru aprobarea procedurii de predare primire a 

amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de 

transfer al obiectivului de investiţii. 

16. Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin O.M. nr. 

1648/2000 (nr. 1). 
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