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Anexă 
 

Documente necesare pentru întocmirea dosarului 
 

1. Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la verificarea 
organizată pentru ocuparea postului vacant anunțat; 
2. Curriculum vitae; 
3. Diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie); 
4.  Adeverință privind vechimea în muncă; 
5.  Certificat de cazier judiciar; 
6.  Buletin (carte) de identitate (original si copie); 
7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate, respectiv că este 
apt pentru angajare pe noul post; 
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional si moral (absolvenţii care se 
încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită); 
9. Permis de conducere categoria B (original și copie). 

 
 

Condiții de participare la examen/concurs 
 

 Pe baza actelor depuse la dosar, candidatul trebuie să facă dovada că: 
1. Nu are antecedente penale;  
2. Recomandarea de la ultimul loc de muncă este favorabilă, fermă, nerestrictivă, nelimitativă;  
3. Este apt din punct de vedere medical pentru angajare pe noul post; 
4. A absolvit studii superioare de specialitate, într-unul din următoarele domenii: 

 inginer/subinginer silvic, 
  biolog, 
  ecolog, 
  manager în activitatea de turism, 
  geograf, 
  geolog, 
  sociolog, 
  consilier/expert/inspector/referent/economist în econnomia mediului; 

5. Nu se impun condiții de vechime minimă în muncă ori grad profesional minim. 
 
 

Cerințe ce se au în vedere în evaluarea candidaților  
 
1. Cunoașterea materiei și legislației cuprinse în bibliografie ; 
2. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; 
3. Operare la nivel de bază GIS/GPS; 
3. Abilități de lucru în domeniul educației ecologice cu grupuri de persoane de diferite vârste, în special copii. 
4. Abilități de comunicare și munca în echipă; 
5. Experiență în utilizarea calculatorului (Microsoft Word, Excel, Power Point, navigare internet, 
etc.); 
6. Experiență și disponibilitate pentru munca de teren și pentru efort fizic prelungit. 
  
 
 

Modalitatea de evaluare 
 
1. Candidații care nu au depus dosarul în termenul specificat în anunț,  nu au dosarul complet sau din 
dosar rezultă neîndeplinirea condițiilor minime de participare, nu pot fi acceptați la examen/concurs. 
2. Verificarea cunostințelor și pregătirii profesionale a candidaților se va realiza prin susținerea a două 

probe, respectiv probă scrisă si interviu, ambele notate de la 1 la 10, media acestora trebuind să fie  de  
minim 7 pentru a putea fi declarați admiși. Eventualele contestații din partea candidaților se pot face în 
termen de maxim trei zile de la data afișării rezultatelor.  
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Bibliografie 
 

1. Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic al Romaniei, cu modificările și revzuirile ulterioare ; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată pentru noi zone; 
3. Hotărârea Guvernului 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu 
modificările și completările din Hotărârea nr. 301/2015; 
4. Propunerea de Plan de management al Parcului Natural Comana, disponibilă la adresa 
www.comanaparc.ro; 
5. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; 
6. Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile 
ulterioare;  
7. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
revizuirile ulterioare;  
8. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ; 
9.  Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996 - Legea apelor; 
10. Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate ;  
11. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă ;  
12. Legea nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice ;  
13. Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificarile ulterioare; 
14. Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002 - Legea zootehniei; 
15. Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor  lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce 
revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 
16. Ordonanța de urgență nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite;  
17. Legea nr. 89 din 28 aprilie 1998 - Legea apiculturii; 
18. O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
și faunei salbatice, aprobată prin Legea 49/2011; 
19. Legea nr. 5 din 6 martie 2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a III-a - Zone protejate; 
20. H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu completările și revizuirile ulterioare; 
21. O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu completarile și 
revizuirile ulterioare. 
 

 


