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Administratia Parcului Natural Portile de Fier, cu sediul la punctul de lucru din str.Centrul Civic
nr.2, loc.Orşova, jud.Mehedinti, organizează in data de 10.05.2021 ora 10 :00, la sediul său,
examen/concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ranger cu atribuţii de turism pentru punctul
de lucru PI Coronini, pentru o perioadă determinată, incepand cu data de 17.05.2021 pdnă in data de
31.10.2021.
Examenul/concursul se organizează in conformitate cu prevederile anexei 9, pct.4 din CCM 20192021,in vigoare.
inscrierea candidatilor, se face prin depunerea dosarelor, in conformitate cu dispozitiile pct.8 ale
anexei 9 la CCM 2019-2021, la sediul administratiei pâna cel mai tarziu in data de 07.05.2021 orele 12:00.
Conditiile de inscriere la examen/concurs:
1.Dosarele complete depuse p'ând la termenul specificat.
2.Candidatii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele conditii:
a.Studii medii .
b.Experienta şi disponibilitate pentru munca de teren, pentru efort fizic prelungit.
c.Abilităti de comunicare şi muncă in echipă.
d.Abilitati in relatia cu mass-media.
e.Experienta in utilizarea calculatorului ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point, navigare interne, etc.)
ECarnet conducere categ.B
g.Cunostiinte legate de managementul ariilor protej ate.
h.Fara antecedente penale
i.Să nu se afle in una din situatiile de incompatibilitate precizate de art.35 din CCM al Regiei
Nationale a Pădurilor-Romsilva.
j.Certificat international de conducător de ambarcaţiune de agrement.
Bibliografia pentru examen/concurs este anexată prezentului.
Documente necesare pentru intocmirea dosarului
1.Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unitătii pentru participarea la verificarea
organizată pentru ocuparea postului vacant anuntat.
2.Curriculum vitae.
3.Diploma ce atestă studiile pravăzute la conditiile de participare ( original şi copie)
4.Adeverinţă care atestă vechimea in muncă.
5.Certificat de cazier.
judiciar.
6.Buletin (carte) de identitate ( original şi copie).
7.Adeverinţa medicaid eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate, respectiv că este
apt pentru angaj are
8.Certificat de căsătorie (original şi copie), după caz.
9.Recomandare de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte profilul profesional şi moral.
10. Carnet conducere categoria B (original şi copie)..
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international de conducător de ambarcaţiune de agrement (original şi copie)..
12.Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art.35 din CCM
al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva.
11. Certificat

NOTĂ:
1.În urma analizării dosarelor de către comisia de examinare, candidaţii care nu au dosarul complet
sau nu au depus dosarul in termenul specificat in anunţ, nu pot participa la examen/concurs.
2.Modalitatea de verificare a cunoştiinţelor şi pregătirii profesionale se va realiza prin susţinerea, de
către candidaţii admişi a participa, a trei probe : proba scrisă, proba practică şi interviul.
Relaţii suplimentare la sediul administraţiei şi la telefon 0252-360 511 sau la responsabilul cu resurse
umane ing.Velimirovici Iozefina ( 0748 126 482).
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BIBLIOGRAFIE
pentru examen/concurs in vederea ocupării
a 2 posturi de ranger cu atribuţii de turism, pe perioadă determinată,
la punctul de lucru Coronini, jud.Caraş Severin

1.0.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare
2.HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea
regulamentului de organizare şi functionare, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Strategia de comunicare a Administratiei Parcului Natural Portile de Fier
4.Planul de Management al vizitatorilor Parcului Natural Portile de Fier.
5.Contractul Colectiv de Muncă 2019-2021 al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva
6.Regulamentul intern al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva.
7.Fişa postului pentru ranger cu atribuţii de turism.
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