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ANuNT
R.N.P. Romsilva-Administratia Parcului Natural Portile de Fier R.A., cu sediul in str.Banatului
nr.92, loc.Orşova, jud.Mehedinti, organizează in data de 03.04.2017 ora 10 :00, la"punctul de lucru al
administratiei parcului", din Centrul Civic nr.2 — municipiul Orşova, examen/concurs pentru
ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ranger pe perioadA determinatA ( mai-octombrie 2017).
Examenul/concursul se organizează in conformitate CU prevederile anexei 9, pct.3 din CCM in
vigoare, etapa 1-promovare.
inscrierile candidatilor se fac prin depunerea dosarelor, in confomitate CU dispozitiile pct.8 ale
anexei 9 la CCM in vigoare, la "punetul de lucru al administratiei parcului ", din Centrul Civic nr.2
— municipiul Orşova" pand cel mai tarziu in data de 31.03.2017 orele 10:00.
Conditiile de inscriere la examen/concurs:
1.Dosarele complete depuse pana la termenul specificat.
2.Candidatii trebuie să indeplinească cumulativ urmatoarele conditii:
a.Studii medii (diploma studii, etc) .
b.Abilităti de comunicare şi mimed in echipă (precizate in CV, recomandare ultimul loc de
muncă, etc).
c.Experientă in utilizarea calculatorului ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point. navigare internet precizate in CV sau documente de atestare, etc.).
d.Carnet conducere categ.B (xerocopie carnet de conducere).
e.Fără antecedente penale (cazier judiciar).
f.Să nu se afle in una din situatiile de incompatibilitate precizate de art.35 din CCM al
Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva.
g.Certificat conducător ambarcatiuni agrement.
Documente necesare pentru intocmirea dosarului
1.Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unitatii pentru participarea la verificarea
oa,xanizată pentru ocuparea postului vacant anuntat.
2.Curriculum vitae.
3.Diploma ce atestă studiile pravăzute la conditiile de participare ( original şi copie).
4.Adeverinta care atestă vechimea in munca.
5.Certificat de cazier.
judiciar.
6.Buletin (carte) de identitate ( original şi copie).
7.Adeverinta medicaid eliberata de medicul de familie care atestă starea de sănătate, respectiv că
este apt pentru angajare.
8.Recomandare de in ultimul loc de muncă, din care sä rezulte profilul profesional si moral.
9.Xerocopie carnet conducere categoria B.
10.Declaratie pe propria răspundere privind situatiile de incompatibilitate prevăzute la art.35 din
CCM al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva.
11.Xerocopie certificat conducător ambarcatiuni agrement.
12.Adeverinta care sd ateste că este angajat al unitătilor/subunitătilor RNP-Romsilva.

Bibliografia pentru examen/concurs este anexată prezentului.
NOTĂ:
1.Cele 4 posturi de ranger stint repartizate teritorial astfel:
-3 posturi ranger pentru judetul Caraş Severin, la punctul de lucru de lăngă loc. Coronini.
Programul de lucru zilnic va consta in ghidarea vizitatorilor şi transportul acestora cu
ambarcatiunea pe Ostrov Moldova Veche.
-1 post ranger pentru judetul Mehedinti, la punctul de lucru de lăngă loc.Eşelnita, zona
viaduct Mraconia-punct de infortnare/documentare.
Programul de lucru zilnic va consta in ghidarea vizitatorilor şi transportul acestora cu
ambarcatiunea pe fluviul Dunărea.
2.Perioada de angajare este de 5 luni calendaristice ( 01 mai 2017 — 30 septembrie 2017).
3.in urma analizarii dosarelor de către comisia de examinare, candidatii care nu au dosarul
complet sau nu au depus dosarul in termenul specificat in anunt, nu pot participa la examen/concurs.
4.Modalitatea de verificare a cunoştiintelor şi pregatirii profesionale se va realiza prin sustinerea,
de către canclidatii admişi a participa, a trei probe : proba scrisă, proba practică ş i interviul.
5.Nota minima de promovare a unei probe este 5,0 jar nota minima finală este 7,0.
6.Bibliografia necesară sustinerii probei sense se poate consulta/ridica in format electronic de la
sediul unitătii, incepand cu data de 24.03.2017.

Relatii suplimentare la "punctul de lucru at administratiei parcului ", din Centrul Civic nr.2
— municipiul Orşova şi la telefon 0252-360 511.
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BIBLIOGRAFIE
pentru examen/concurs in vederea ocuparii postului de
Ranger
pe perioadă determinată ( 01 mai 2017 — 30 septembrie 2017)
1.Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier.
2.Strategia de comunicare a Administratiei Parcului Natural Porţile de Fier.
3.Planul de Management al vizitatorilor Parcului Natural Porţile de Fier.
4.Contractul Colectiv de muncă al Regiei Nationale a Pădurilor 2015-2017.
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru silvicultura si economia vinatului ( nr.105/2000).
6.Legea nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
7.0.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
8.OUG 23/2008 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.
9.H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si
organizarea activitatilor de salvare in munti.
10.0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului.
11.Legea 265/2006 pentru aprobareaO.U.G. 195/2005.
12.Legea 49/2011 privind completarea şi aprobarea O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protej ate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
13.HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare şi HG 301/2015 privind modificarea şi completarea HG
229/2009.
14.Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor.
15.Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a
III-a - zone protejate.
16.Fişa post ranger PNPF.
17.Proceduri APNPF specifice.
18.Codul de conduită etică şi profesională al salariaţilor RNP.
19.Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in
numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de
plata. Lege nr. 70/2015.
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