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Informare de presă 

Ref. la: Concurs de recrutare pentru funcţiile vacante de inspector şef din cadrul Gărzilor 

Forestiere 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anuță scoaterea la concurs a posturilor vacante de 

inspector șef în cadrul Gărzilor Forestiere din Braşov, Oradea, Suceava şi Ploieşti. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt cele prevăzute de art. 54 

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare, și anume: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în silvicultură, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul 

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice, în condiţiile legii,  vechimea în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice de  minim 3 ani. 

Pentru concursul de recrutare dosarul trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 

49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 

1173/2008:  

- copia actului de identitate;  
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;  

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la 
care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii 
actului administrativ de numire).  

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;  
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică.  

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de 

concurs, sau în copii legalizate.  

 Detaliile privitoare la concurs se găsesc în documentul afișat la adresa 

http://www.anfp.gov.ro/Concurs/31121. 
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