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Nr. 980 / C.V / 20.06.2022

ANUNȚ
RNP-ROMSILVA- ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI BEUȘNIȚA
R.A., cu sediul în Sasca Montană, str. Principală nr.194, județul Caraș Severin, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului sub numărul J11/293/2009, CUI RO25655855, organizează în data de 04.07.2022
examen/concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert tehnic biodiversitate (referent de specialitate
biolog) cod COR 242101 pe o perioadă determinată, cu timp parțial de 4 ore/zi, în structura RNP Romsilva Administrația Parcului Național Cheile Nerei Beușnița R.A., în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de
conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi
ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management” ,
proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecţia
mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric, OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate”
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, punct 4 la Contractul Colectiv de
Muncă în vigoare, respectiv etapa a II-a .
Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispozițiile pct.8 Anexa
nr.9 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare la sediul administrativ al RNP Romsilva - Administrația
Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița R.A., din Sasca Montană, str. Principală nr.194, județul Caraș
Severin; Tel/Fax 0255/206108, sau prin poşta/curierat rapid cu condiţia ca dosarul de înscriere să ajungă la
sediul administraţiei parcului, până la data de 30.06.2022, orele 10:00
1. Condiţii generale de participarea la examen/concurs:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască bine limba română - vorbit, citit și scris;
c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
e) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.
2. Cerințe specifice de participare a candidaților la examen/concurs:
 Studii universitare de lungă durată în domeniul/ specializarea: Biologie / Geografie / Ecologie și
Protecția Mediului / Inginerie silvică finalizate prin obținerea diplomei de licență / masterat / doctorat
 Experiență generală în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani.
 Experiența specifică relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară în care să fi avut responsabilități în
domeniul biodiversității.
 Cunoștințe temeinice privind legislația națională și europeană asupra biodiversității
 Cunoștințe privind cerințele POIM, Axa Prioritară 4, OS. 4.1
 Cunoştinţe relevante în privinţa operării pe calculator Word şi Excel (MS Office), Powerpoint,
internet, ş.a
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Abilități de muncă în echipă și comunicare
Abilități în verificare, organizare și planificare
Abilități în verificare și coordonarea în teren a experților în biodiversitate
2.1. Atribuții specifice postului

 activitatea se desfăşoară preponderent la biroul R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA RA de la sediul social al angajatorului din
Comuna Sasca Montană, nr. 194, cod poștal 327330, jud. Caraș-Severin.
 se vor efectua deplasări de la birou în zona de implementare a proiectului, în teren.
 va monitoriza activitățile din cadrul proiectului și va coordona și superviza componenta de
biodiversitate
 va ține legătura permanentă cu echipa de implementare a proiectului;
 va verifica calitatea documentelor/studiilor realizate în cadrul proiectului cu ecepția celor realizate de
partener WWF
 va planifica obiectivele şi activităţile asociate şi urmăreşte realizarea lor; urmăreşte respectarea
programului de realizare stabilit;
 va urmări utilizarea eficientă a resurselor umane si materiale;
 va efectua deplasări pe teren pentru monitorizarea implementării activităţilor proiectului;
 va contribui la întocmirea rapoartelor de progres la termenele stabilite prin contract;
 va elabora orice rapoarte tehnice solicitate în cadrul proiectului;
 va monitoriza documentele necesare şi realizarea tuturor studiilor;
 va sprijini cu informații și clarificări tehnice procesul de auditare al proiectului;
 va participa la toate şedinţele din cadrul proiectului şi va raporta Managerului de proiect asupra
îndeplinirii sarcinilor.
3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNCNB Anexa 1(în original);
b) actul de identitate (copie certificată conform cu originalul);
c) diploma/adeverința și/sau foaia matricolă de absolvire a studiilor (copie certificată conform cu
originalul);
d) CV-ul în format EUROPASS (în original);
e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 3
luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (în original);
f) certificat de cazier judiciar (în original);
g) certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie certificată conform cu originalul);
h) documente care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (în original);
i) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor - Romsilva sau
cu vreo unitate/subunitate a acesteia Anexa 2 (în original).
Pe documentele solicitate în copie conform cu originalul, candidații vor scrie olograf ”conform cu
originalul” și vor confirma prin semnătură.
Documentele solicitate în copie conform cu originalul vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformității, în ziua examenului/concursului. În caz contrar, candidatura va fi respinsă având în
vedere că dosarul este incomplet.
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4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:
a) verificarea dosarelor;
b) proba scrisă: test grilă*;
c) interviu*.
* Nota minimă atât la proba scrisă cât şi la interviu, este nota 7.
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină ca medie a celor două probe cel puțin
nota 7.
5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:
Până la data de:
- 30.06.2022 până la ora 10:00, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul RNP Romsilva
Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnita R.A., din Sasca Montană, str. Principală nr.194,
județul Caraș Severin sau prin poşta/curierat rapid cu condiţia ca dosarul de înscriere să ajungă la sediul
administraţiei parcului, până la data de 30.06.2022, orele 10:00.
- 30.06.2022, între orele 10.00 – 12.00 – verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea
condiţiilor de participare la concurs și afișarea rezultatelor pe site-ul administrației și la sediul social.
- 30.06.2022, între orele 12:00 -13:00 – depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor astfel: la
sediul Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA din Sasca Montană, str. Principală nr.194,
județul Caraș Severin , prin fax la nr. 0255/206108 sau prin e-mail la adresa de e-mail:
apnchnerei@gmail.com;
- 30.06.2022, între orele 13:30 - 15:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare
a dosarelor pe site-ul administrației și la sediul social;
- 04.07.2022, între orele 10:00 - 12:00 – proba scrisă - test grilă;
- 04.07.2022, ora 13:00 – afișare rezultate la proba scrisă;
- 04.07.2022, începând cu ora 13:30 – interviu, în situaţia în care candidatul/candidații a/au obținut minim
nota 7 la proba scrisă;
- 04.07.2022 ora 16 – afișarea rezultatelor finale pe site-ul administrației și la sediul social;
- 05.07.2022, între orele 09:00 - 10:00 – depunerea contestațiilor la rezultatele finale, la sediul Administrației
Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, str. Principală nr.194, județul Caraș Severin , prin fax la nr.
0255/206108 sau prin e-mail la adresa de e-mail: apnchnerei@gmail.com;
- 05.07.2022, între orele 10:00 - 12:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații;
- 05.07.2022, între orele 12:00 - 14:00 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs pe site-ul administrației
și la sediul social.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Administrației Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița
din Sasca Montană, str. Principală nr.194, județul Caraș Severin și la telefon 0255/206108.
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Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN/CONCURS

Domnule director,

Subsemnatul/subsemnata,______________________________________, absolvent/absolventă
al/a__________________________________________________________________________
promoţia_______________, domiciliat(ă) în_____________________________________________,
vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul/concursul pentru ocuparea postului de
____________________ organizat la sediul Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița,
din Sasca Montană, str. Principală nr.194, județul Caraș Severin în data de ..........................................
Anexez alăturat documentele solicitate în anunţul de concurs.

Data

Semnătura

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL
CHEILE NEREI – BEUȘNIȚA R.A.
Str. Principală, Nr. 194, Loc. Sasca Montană,
Jud. Caraș Severin; Cod poştal 327330
ONRC: J11/293/2009; CUI:RO 25655855.
Telefon: 0255206108 Fax: .0255206108
E-mail: apnchnerei@gmail.com; Pagina web: www.cheilenereibeusnita.ro

Anexa 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ____________________________________________ , posesor al BI/CI seria
___________, nr.________________, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul Penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în litigiu cu Regia Naţională a
Pădurilor- Romsilva sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia.

Data

Semnătura

