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         Nr. 979 / 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, organizează în data  de 

04.07.2022, ora 10.00 examen/concurs pentru ocuparea postului vancant de specialist științele vieții, cod 

COR 213114 pe o perioadă determinată de până la 31.03.2024. 

 Examenul/concursul se organizează la sediul parcului, în conformitate cu prevederile anexei 9, pct. 4 

din CCM 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 

 

Condiţii de înscriere la examen/concurs: 

 

1) Dosarele complete depuse în termenul specificat în anunț 

2) Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) Studii superioare de lungă durată (biolog, inginer silvic, ecolog) finalizate prin promovarea 

examenului de licență și vechime în specialitate de minim 1 an 

b) Abilități de comunicare și muncă în echipă (precizate în CV, recomandare de la ultimul loc de muncă, 

etc) 

c) Experiență în utilizarea calcularoului ( Microsoft Word, Excel, Power Point, navigare internet 

precizate în CV sau documnete de atestare, etc) 

d) Permis de conducere categoria B 

e) Fără antecedente penale 

f) Să nu se afle în una din situațiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Naționale 

a Pădurilor – Romsilva 

g) Cunoașterea unei limbi stăine de circulație internațională 

h) Să nu se afle în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva cu unitățiile/subunitățiile acesteia 

 

Dosarul de înscriere la examen/concurs va cuprinde: 

 

 Cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNCNB Anexa 1(în original); 

 Curriculum vitae (în original); 

 Diploma/adeverința de absolvire a studiilor prevăzute la condițiile de însciere (originalul și copie); 

 Certificat de cazier judiciar (în original); 

 Carte de indentitate (copie) orginalul va fi prezentat la examen/ concurs 

 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); 
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 Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie certificată conform cu originalul); 

 Copie permis de conducere 

 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. 

 

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.  

 

 

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 administrației  

al 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 – 11.00 – 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; 

- 04.06.2022, 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, pe 

site-ul administrației și la sediul social; 
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- 05.07.2022, între orele 12:00 - 14:00 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs, după finalizarea 

contestațiilor, 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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Bibliografie 

pentru examenul / concursul organizat 

în vederea ocupării postului de specialist științele vieții 

 

 

1. Planul de Management al Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița si al ariilor naturale 

protejate suprapuse cu acesta, disponibil pe pagina web www.cheilenereibeusnita.ro 

2. Regulamentul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, disponibil pe pagina web  

www.cheilenereibeusnita.ro ; 

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

4. Hotararea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru noi zone; 

5. Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecția  mediului,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr.5 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei din 2 februarie 1971 asupra  

zonelor  umede,  de  importanţă  internaţională,  în  special  ca  habitat  al  păsărilor acvatice 

7. Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind 

conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 

1979 

8. Directiva 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna 

salbatice; 

9. Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice 

10. Ordinul de Ministru nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 

siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in 

Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Hotararea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala 

avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

12. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a 

efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare. 

13. Legea nr.13 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei din 23 iunie 1979 privind 

conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice 

14. Legea  nr.407  din  9  noiembrie  2006  a  vânătorii  și  a  protecției  fondului  cinegetic,  cu 

modificările și completările ulterioare. 
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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 
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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 

 

 

 

 

 


