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Nr. 1109 / 28.09.2020 

ANUNȚ

RNP ROMSILVA-  ADMINISTRAȚIA  PARCULUI  NAȚIONAL RETEZAT  R.A.,  cu
sediul  în  sat  Nucșoara,  nr.  284,  comuna  Sălașu  de  Sus,  județul  Hunedoara,  cod  poștal  337423,
organizează  în  data  de  14.10.2020,  ora  10:00,  examen/concurs  pentru  ocuparea  postului  de
”specialist  în  educație  ecologică”  pe  perioadă  nedeterminată,  cu  normă  întreagă,  în  structura
Administrației Parcului Național Retezat.

Examenul/concursul se organizează în conformitate cu prevederile Anexei nr. 9 (Metodologie
privind încadrarea  în muncă și  promovarea în  funcții  a salariaților  din aparatul  central  al  Regiei
Naționale  a  Pădurilor-  Romsilva,  din  unitățile  și  subunitățile  acesteia)  la  Contractul  Colectiv  de
Muncă în vigoare, pentru etapa I-a - promovare.

Înscriea candidaților se face prin depunerea dosarelor (în conformitate cu dispozițiile pct. 8 al
Anexei  nr.  9  la  Contractul  Colectiv  de Muncă în  vigoare și  a  prezentului  anunț)  la  sediul  RNP
Romsilva- Administrației Parcului Național Retezat R.A. la adresa mai sus menționată, prin fax la nr.
0354815399 sau prin poștă electronică la adresa de e-mail office@retezat.ro, până cel mai târziu în
data de 05.10.2020, orele 14:00.

Condiţii  de  participare  la  examen/concurs  pentru  ocuparea  postului  de  ”specialist  în
educație ecologică”:

        CALIFICARE și CONDIȚII:
- absolvent al învățământului superior;
- experienţă  de  lucru  în  domeniul  PR  şi  educație;  cunoștințe  de  operare  PC:  Microsoft  Office,
Internet, programe de editare imagini;
- permis de conducere, cel puțin categoria B;
- abilităţi lingvistice: limba română – nivel avansat vorbit-citit-scris; cel puțin o limbă străină de largă
circulație – nivel avansat vorbit-citit-scris; 
- experienţa anterioară de muncă (ca angajat sau voluntar) în proiecte și asociații constituie avantaj;
-  bună cunoaștere a  teritoriului  Parcului  Național  Retezat  și  a  comunităților  locale,  experiență  și
disponibilitate pentru munca în teren și comunicarea cu factorii interesați;
- fără antecedente penale legate de protecția mediului;
-  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza  adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;
-  să nu fie  în  litigiu cu Regia Națională  a  Pădurilor-  Romsilva,  sau cu vreo unitate/subunitate a
acesteia (conform formular Anexa 3 la CCM în vigoare).

         CERINŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI:
Ține legătura cu comunitățile limitrofe Parcului Național Retezat pentru a cunoaște părerea acestora
privind influența ariei naturale protejate asupra comunității;
Identifică liderii de opinie / persoanele cu influență din comunități și colaborează cu aceștia pentru a
ajuta comunitățile și a îmbunătăți colaborarea dintre membrii comunităților și APNR;
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Realizează  campanii  de  conștientizare  și  coordonează  desfășurarea  lor  în  comunitățile  limitrofe
parcului;
Ia  parte  la  actiuni  de  negociere  și  soluționare  a  conflictelor,  când  au  legătură  cu  aria  naturală
protejată;
Redactează  materialele  informative,  ținând  cont  de  grupurile  țintă  și  selectează  mijloacele  de
comunicare în masă adecvate pentru diseminarea acestora;
Coordonează elaborarea conceptului și a machetelor materialelor promoționale / informative dedicate
comunităților  și  factorilor  interesați  (tipărituri,  spoturi  audio și  video etc.),  stabilește  canalele  de
comunicare;
Organizează și  coordonează implementarea strategiei  de comunicare și  a planului  de comunicare
aferente Parcului Național Retezat;
Concepe signalistica și panourile informative cu informații despre parc Parcul Național Retezat și
regulamentul acestuia;
Monitorizează și actualizează paginile web ale Parcului Național Retezat, inclusiv informațiile de pe
rețelele de socializare;
Efectuează monitorizarea aparițiilor unor materiale despre Parcul Național Retezat și APNR în presa
scrisă și online, precum și aparițiile în social media;
Analizează eficiența campaniilor de comunicare și realizează rapoarte pe baza analizării evoluției
indicatorilor de imagine;
Organizează şi moderează conferinţele de presă; elaborează comunicate de presă;
Concepe  şi  plasează  materiale  care  reflectă  activitatea  curentă  a  administrației  parcului  și  le
diseminează prin canalele de comunicare adecvate;
Organizează evenimente și întâlniri publice legate de Parcului Național Retezat;
Reprezintă organizaţia la diverse activităţi publice / evenimente, cu acceptul directorului APNR;
Realizează, planifică și organizează programele educative care se desfăsoară în centrele de vizitare
ale Parcului Național Retezat, în unități școlare și în natură;
Colaborează cu autoritățile publice și unitățile școlare din teritoriu pentru realizarea unor activități
educative comune;
Concepe materiale, jocuri și activități educative, pe grupe de vârstă;
Organizează și  coordonează evenimente,  concursuri  și  programe educative  realizate  împreună cu
voluntari.

        CERINȚE SPECIFICE
Profesionalism, spirit de echipă, iniţiativă, creativitate, dorință de perfecționare;
Abilități de comunicare, sociabilitate, empatie, asertivitate;
Abilităţi în domeniul scrisului, creaţiei publicistice şi dexterităţi stilistice;
Cunoștinte de elaborare a materialelor informativ-educative;
Abilități de a vorbi în public, a face prezentări în cadru larg sau restrâns;
Abilitatea de a media / gestiona conflicte, adaptabilitate;
Abilităţi de comunicare cu categorii sociale diverse, în medii multiculturale și persoane diferite ca
vârstă și nivel de educație;
Responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
Acceptarea / oferirea criticii constructive; autocritică;
Abilitatea de a lucra în echipă, dar și de a lucra independent;
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Capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire, adaptabilitate.

Calități necesare: sinceritate, deschidere către nou, creativitate, dinamism, înclinație spre rezolvarea
problemelor, dornță de a genera un impact pozitiv asupra societății.

Dosarul de înscriere la examen /concurs va cuprinde :
- Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității în vederea participării la verificarea
organizată pentru postul vacant anunțat, original, Anexa 2;
- Curriculum Vitae, original;
- Diploma/Adeverința eliberată de unitatea de învățământ absolvită ce atestă studiile prevăzute la
condițiile de participare, copie;
- Adeverință privind vechimea în muncă, dacă este cazul, original;
- Certificat de cazier judiciar, original;
- Carte de identitate, copie;
- Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că
este apt pentru angajare, original;
- Certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie;
- Permis de conducere, categoria B, copie;
- Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor- Romsilva
sau cu vreo unitate/subunitate a acesteia, Anexa 3, original.

Pe documentele solicitate în copie conform cu originalul, candidații vor scrie olograf ”conform
cu originalul” și vor confirma prin semnătură acest lucru.

Condițiile de înscriere la examen/concurs:
1. Dosarul complet depus până la termenul specificat mai sus.
2. Îndeplinirea tuturor condițiilor de participare specificate în prezentul anunț.

Etapele de desfășurare a examenului/concursului:
1. Verificarea dosarelor;
2. Verificarea cunoștințelor:
a) Proba scrisă - test de limbă străină;
b) Proba scrisă - test grilă;
b) Interviu.

Desfășurarea  examenului/concursului:
- 05.10.2020, ora 14:00 - data până la care se pot depune dosarele de înscriere la examen/concurs;
- 05.10.2020, ora 16:30 - verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor
de participare 
- 05.10.2020, ora 16:30 - afișarea rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor;
- 06.10, între orele 08:00 - 12:00 – depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor, astfel:
la sediul APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e- mail la adresa de e-mail: office@retezat.ro;
- 06.10.2020, între orele 12:00 - 14:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de
verificare a dosarelor;
- 14.10.2020, între orele 09:00 - 09:30 – proba scrisă - test de limbă străină;
- 14.10.2020, între orele 10:00 - 11:00 – proba scrisă - test grilă;
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- 14.10.2020, ora 11:30 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;

- 14.10.2020, începând cu ora 12:00 – interviul, în situaţia în care candidatul/candidații a/au obținut
minim nota 7 la proba scrisă;
- 14.10.2020, ora 13:00 – afișarea rezultatelor la ambele probe (test grilă și interviu);
- 14.10.2020, între orele 13:00 - 15:00 – depunerea contestațiilor la rezultatele finale, astfel: la sediul
APNR, prin fax la nr. 0354815399 sau prin e-mail la adresa de e-mail: office@retezat.ro;
-  14.10.2020, între  orele  15:00  -  16:00  – soluționarea  contestațiilor  și  afișarea  rezultatelor  la
contestații;
- 14.10.2020, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale la examen/concurs.

 Notă:
* După verificarea condițiilor de participare, candidații care întrunesc condițiile, vor susține

concursul sau examenul, după caz.
* La proba ”Interviul” vor fi acceptați doar candidații care obțin nota 7,00 la proba scrisă.
* Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim nota 7,00 la fiecare probă de

verificare a cunoștințelor.
* Postul vacant va fi ocupat de către candidatul declarat admis, clasat pe primul loc.
Nota minimă de promovare este 7,00, atât la proba scrisă cât şi la interviu. La medii egale

obținute, comisia stabilește candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări
sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare.

Bibliografia  în  baza  căreia  candidații  vor  asimila  cunoștințele  teoretice  necesare  pentru
participarea la examen/concurs este anexată prezentului anunț (Anexa 1).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0254779969, 0733888586 și 0723301096.

Director,

Zoran Acimov
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Anexa 1 
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

pentru concursul organizat de RNP- Romsilva Administraţia Parcului Național Retezat R.A., în data
de 14.10.2020, în vederea ocupării postului de specialist în educație ecologică.

1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
2. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secțiunea a
III-a – zone protejate, cu modificările și  completările ulterioare.
3. Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și  completările
ulterioare.
4. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și  completările ulterioare.
5. Legea nr.171/2010 privind satbilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și
completările ulterioare.
6. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
7.  O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravențiilor,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.
8. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și  completările ulterioare.
9. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul juridic al ariilor  naturale protejate, consevarea habitatelor
naturale , a florei  și a faunei sălbatice, cu modificările și  completările ulterioare.
10. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și  completările ulterioare.
11.  H.G.  nr.  229/2009  privind  reorganizarea  RNP-  Romsilva  și  aprobarea  regulamentului  de
organizare și funcționare. 
12. Ordinul nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor
naturale,  din  punct  de  vedere  al  necesității  de  conservare  a  diversității  biologice.  Din  anexă
trebuiesc cunoscute doar informațiile referitoare la Parcul Național Retezat, emis de MAPAM.
13. Ordinul nr. 604/2005 pentru aprobarea Clasificării peșterilor și a sectoarelor de peșteri - arii
naturale protejate, emis de MMGA.

14.  Ordinul 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,
modificat și completat  prin OM nr 2387/2011.Din anexe trebuiesc cunoscute doar informațiile
referitoare la ROSCI0217 Retezat, emis de MMDD.
15. Ordinul nr. 159/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentului  de practicare a  pescuitului  recreativ/sportiv  și  modelelor  permiselor  de pescuit
recreativ/sportiv în ariile naturale protejate
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Director,

Zoran Acimov

Anexa 2

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 RNP Romsilva-

Administraţia Parcului Național Retezat R.A. în data de ..........................................

Anexez alăturat documentele solicitate în anunţul de concurs.

Data                                                                                                     Semnătura
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Anexa 3
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
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