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ANUNŢ 
 

Consiliul Local al comunei Bănia  cu sediul în comuna Bănia nr. 120, județul Caraș-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef de ocol la Regia Publică 
Locală – Ocolul Silvic Bănia, în următoarele condiții:  

 
I. Condițiile generale pentru candidați:  
 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de un cabinet de medicina muncii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs; 
 g) 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. 

 
II. Condițiile specifice pentru candidați: 
 
 studii silvice superioare cu diplomă de licență;  
 vechime de minimum 5 ani ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii; 
 a obținut avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;  
 nu se află intr-una din situaliile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice; 
 
III. Calendarul de desfășurare a concursului    
 
-  Depunerea dosarelor până cel mai târziu în data de 03.12.2021;    
-  Proba scrisă în data de 13.12.2021 ora 1200,  
-  Proba practică în data de 16.12.2021 ora 1200, 
-  Proba interviu în data de 21.12.2021 ora 1200,   
 
   IV.  Bibliografia și tematica pentru concurs:  
 
a. LEGE nr. 46 din 19 martie 2008, Codul silvic, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;  
b) Legea nr. 56 din 19 martie 2010, privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată în anul 2018, cu 

modificările și completările ulterioare;  
c) Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate cu modificările și completările ulterioare; 
d) HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică cu modificările și completările ulterioare; 



e) ORDIN nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemons cu modificările și completările ulterioare; 

f) LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice cu modificările și completările 
ulterioare; 

g) HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 23 septembrie 2009 
pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier; 
h) ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 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 cu modificările și completările ulterioare; 
i) ORDIN nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemons cu modificările și completările ulterioare; 
j) ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic cu modificările și completările 

ulterioare; 
k) ORDIN nr. 766 din 6 septembrie 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;  

l. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
art. 3-24;  

 
III.  Dosarul pentru înscrierea la concurs a candidaţilor va conține:   
 
a) cerere de înscriere la concurs adresată consiliului local al comunei Bănia; 
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;   
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar;  
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către un cabinet de medicina muncii;  
g) curriculum vitae; 
h) Planul de management al RPL-OS Bănia pentru următorii 2 ani; 
i) Avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 
    Actele prevăzute la b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până cel mai târziu în data de 3 decembrie 2021 la sediul primăriei 

comunei Bănia nr. 120.   
Relaţii suplimentare la sediul primăriei comunei Bănia nr. 120, persoană de contact: Pavel Marin,  telefon 0740134089.  
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