
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: Tehnician 

silvic – cercetare M- în cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură-  Departamentul I Silvicultură 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

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. 

 2. Condiţii specifice participare la concurs:  

- Studii   medii sau postliceale în domeniul Silvicultură și exploatări forestiere.; 

- vechime în domeniul postului: minim 5 ani pe post de tehnician silvic; 

- Cunoștințe de operare pe calculator:  nivel mediu; 

- Limbi străine: engleză nivel mediu; 

 Condiții specifice de participare la concurs:  

-  vechime în muncă - minim 5 ani în domeniul cinegetic; 

- Posesor permis permanent de vânătoare - minim 5 ani; 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

 

 



4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (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); 

6- adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  17.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.06.2022, ora 11.00 -proba scrisă; 

-29.06.2022, ora 11.00 - proba practică; 

-01.07.2022, ora 11.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  

A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Tehnician silvic – cercetare M, absolvent învăţământ de 

nivel mediu sau postliceal,  în care a studiat fauna de  în domeniul Silvicultură și exploatări forestiere

interes cinegetic şi managementul acesteia COR 314304, personal didactic auxiliar; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- de minim 5 ani,  

Vechime: în munca minim 5 ani pe post de tehnician silvic  

A.3. Scopul principal al postului: activității de gestionare a fondului cinegetic; desfasurarea lucrarilor 

de evaluare a efectivelor de faună cinegetică, organizarea și coordonarea activităților de paza si de 

combatere a braconajului cinegetic, administrarea și distribuirea de hrană complementară, activițăți de 

organizare și coordonare a vânătorilor în scop didactic și de cercetare cu studenții,  activități specifice 

unui fond cinegetic administrat în scop didactic, activități administrative. 

 

B. CERINŢE POST: 
B.1. Studii de specialitate: studii medii sau postliceale în domeniul Silvicultură și exploatări 

forestiere 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză - nivel mediu 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități de comunicare, îndrumare, rezolvarea unor 

situații profesionale uzuale, soluționarea eficientă și deontologică a acestora; spirit de echipă 

dezvoltat; solidaritate; dorința de formare profesională continuă; flexibilitate în muncă și 

disponibilitate la timp de muncă prelungit. 

    CERINȚE SPECIFICE: 

 - vechime în muncă - minim 5 ani în domeniul cinegetic; 

 - Posesor permis permanent de vânătoare - minim 5 ani; 

 



C. ATRIBUŢII  POST (generale):  
 1. Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Departamentului I Silvicultură și a Consiuliului 

Facultății de Horticultură și Silvicultură 

 2. Coordoneaza întreaga activitate tehnică a Fondului cinegetic nr. 41 Cralovăț in conformitate cu 

prevederile, legale si contractuale si raspunde impreuna cu personalul din subordine, in limita 

competentelor de aceasta; 

 3. Administreaza patrimoniul vânătoresc si reprezinta legal instituția in relatiile cu tertii; 

 4. Incheie cu aprobarea Consiliului de Administrație al USAMVB ,,Regele Mihai I al României” 

din Timișoara / Consiliul FHS contracte de gestionare a fondurilor cinegetice si piscicole si 

raspunde de respectarea prevederilor contractuale;  

 5. Da delegare de competenta personalului din subordine; 

 6. Întocmește anual și urmareste realizarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

 7. Asigura predarea – primirea catre paznicii de vanatoare a suprafeţele cuprinse în interiorul 

fondului cinegetic si structura acestora pe destinaţii, folosinţe si proprietăţi, efectivele de faună 

cinegetica precum si instalaţiile, amenajările şi construcţiile vânătoreşti existente si fisa fiecarui 

fond cinegetic pe care sa o conduca si sa o completeze anual si la termen; 

 8. Sa ia masuri pentru identificarea, popularizarea si cunoasterea de catre vanatori - studenți a 

limitelor marcate şi descrise în fişa fondurilor cinegetice, aprobată prin O.M. nr. 193/2002, sa 

tina evidenta si sa popularizeze limitele zonei de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din 

cea totală) si sa ia masuri pentru marcarea acesteia pe schiţa fiecarui fond cinegetic si in teren;  

 9. Are obligatia sa ia toate masurile pentru desfasurarea lucrarilor de evaluare a efectivelor de 

faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator; 

 10. Răspunde de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării în bune condiții a 

actitivităților specifice gestionării unui fond cinegetic. 

 11.  Raspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânatoare, precum și de recuperarea și arhivarea 

acestora; 

 12. Răspunde şi participă la realizarea cotei de recoltă; 

 13. Răspunde de existenţa şi de buna întreţinere a inventarului dat în păstrarea sa; 

 14. Organizeaza activitatea de paza a fondurilor de vânatoare, precum si de combatere a 

braconajului cinegetic; 

 15. Coordonează însămânțarea culturilor agricole și întreținerea lor pe suprafețele destinate hranei 

vânatului, precum și administrarea și distribuirea de hrană complementară; 

 16. Coordonează aprovizionarea cu sare a sărăriilor existente și dispune realizarea altor sărării noi 

daca este nevoie; 

 17. Coordonează vânătorile în scop didactic cu studenții în timpul și în afara orelor de lucrări 

practice la disciplina Faună cinegetică și Salmonicolă; 

 18. Realizează toate documentele necesare activității de gestionare a fondului de vânătoare, în 

vederea raportării periodice la administratorul fondului cinegetic; 

 19. Răspunde de gestionarea, administrarea si intretinerea armelor letale şi neletale destinate pazei 

fondului cinegetic și recoltării vânatului. 

 20. Asigură activitatea adiministrativă a Departamentului I Silvicultură 

 21. Ia orice alte masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitaţii, cu respectarea 

prevederilor legale, statutare si a hotarârilor organelor de conducere ale USAMVB ,,Regele 

Mihai I al României” din Timișoara. 
 

 

 

 



D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Cervus elaphus; 

2. Capreolus capreolus; 

3. Rupicapra rupicapra; 

4. Sus scrofa; 

5. Lepus europaeus;  

6. Canis lupus, Canis aureus; 

7. Vulpes vulpes; 

8. Ursus arctos; 

9. Phasianus colchicus; 

10. Anas platyrhynchos; 

11. Construcții și amenajări vânătorești; 

12. Regimul armelor și munițiilor; 

13. Evaluarea trofeelor de vânat; 

14. Perioadele de vânătoare la principalele specii de interes cinegetic; 

15. Metode de vânătoare; 

16. Regimul emiterii autorizațiilor de vânătoare; 

17. Câiniin de vânătoare; 

18. Pagube produse de vânat și măsuri de reducere a prejudiciilor; 

19.  Managementul durabil al unui fond cinegetic; 

20. Organizarea și practicarea vânătorii în România; 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 1. Cotta V, Bodea M., Micu I., Vânatul și vânătoarea în România, Ed. Ceres, 2002; 

 2. Negruțiu A., Vânătoare și salmonicultură, Ed. Didactică și Pedagogică , 1983; 

 3. Micu I., Amenajări vânătorești, Agricultorul român, nr 8/1999; 

 4. Ionescu O., Managementul cinegetic în pădurile din România, Vânătorul și pescarul român, nr 

1/1996; 

 5. Legea 407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic - cu modificările și completările 

ulterioare; 

 6. O.M. 418/2005 - Metodologia de evaluare a trofeelor de vânat; 

 7. HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic nr 407/2006 precum și obligațiile ce le revin. 

 8. Legea 295/2004 privin regimul armelor de foc și munițiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

 9. O.M. 1115/2015 privind criteriile de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice; 

 10. O.M. 353/2008 pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea, organizare și practicarea 

vânătorii cu modificările și completările ulterioare; 

 11. Ordinul 478 din 2002 aprobarea Normelor de intocmire a studiilor de specialitate pentru 

gestionarea durabila; 

 12. Ordin nr. 536 din 2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în 

România; 

 13. Decizia 10152 din 1995 - Instrucțiuni tehnice privind evaluarea eefectivelor de vânat și de 

calculare a propunerilor de cote de extras; 

 

 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  Tehnician silvic – 

cercetare M- în cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură-  Departamentul I Silvicultură 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

ZI 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   V 

pana in  
17.06.2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU M  21.iun 12,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 21.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 22.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 23.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU L 27.iun 
11,00-  

 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 27.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 28.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU MI 29.iun 

11,00-  
 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 30.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU V 01.iul 11,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 04.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


