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Nr. 458/15.03.2023       

ANUNŢ 
 

RNP-ROMSILVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL SEMENIC CHEILE 
CARAȘULUI RA, cu sediul în Reșița str. Petru Maior nr.69A organizează în data de 
31.03.2023, ora 09.00 examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de responsabil 
tehnologia informației pe o perioadă nedeterminată. 

Examenul/concursul se organizează la sediul parcului, în conformitate cu prevederile 
prevederile anexei 9, pct 4 din CCM în vigoare, etapa a II-a. 

Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor,în conformitate cu 
dispozițiile pct 8 ale anexei nr. 9 la CCM în vigoare, la sediul administrației parcului din 
Reșița, str Petru Maior nr.69A până cel tarziu in data de 28.03.2022 orele 14:00. 

 
Condițiile generale de participare la examen/concurs: 
1. Dosarele complete depuse pană la termenul specificat în anunț 
2. Candidații trebuie să îndeplineasca cumulativ urmatoarele condiții: 

a. Studii superioare 
b. Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (GIS, administrare și 

întreținere reţele, creare şi administrare pagini web şi baze de 
date, cunoştinţe hardware  

c. Cunoștințe foarte bune de GIS, utilizarea programului ArcGIS 
Desktop 9.2 sau ediții ulterioare ale acestuia, cu extensiile Spatial 
Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Tracking Analyst și 
Survey Analyst, respectiv ArcPad ca platforma mobilă pentru 
GPS-urile Trimble 

d. Cunoștințe foarte bune de utilizare a produselor pachetului MS 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.) și a internet-ului; 

e. Abilități de lucru în domeniul IT cu grupuri de voluntari de diferite 
vârste, în special copii; 

f. Recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul 
profesional și moral (pentru debutanți, se va utiliza în acest sens 
adeverința eliberată de facultatea absolvită în domeniul de 
specializare conform postului scos la concurs); 

g. Cunoștințe privind utilizarea produselor Adobe Photoshop și Corel 
Draw - constituie avantaj 

h. Permis de conducere categoria B  
i. Fară antecedente penale 
j. Să nu se afle în una din situațiile de incompatibilitate precizate de 

art 35 din CCM al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva 
k. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. 
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Dosarul de înscriere la examen/concurs va cuprinde: 
 

• Cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii APNSCC R.A., în 
original;   

• Curriculum vitae 

• Diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și 
copie) 

•  Adeverinţa care atestă vechimea în muncă 

• Cazier judiciar 

• Carte identitate (copie) originalul va fi prezentat la examen/concurs 

• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de 
sanătate respectiv că este apt pentru angajare 

• Certificat de căsătorie, copie conform cu originalul 

• Copie permis conducere 

• Declarație pe propria răspundere privind situațiile de incompatibilitate 
precizate de art. 35 din CCM al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva 

•  Adeverința care să ateste că este angajat al unitatilor/subunitaților RNP-
ROMSILVA 
 

**Pentru documentele solicitate în copie, conform cu originalul, precizăm că la dosar vor fi 
depuse doar copiile, iar documentele în original vor fi prezentate administrației parcului 
pentru verificarea conformității, în ziua depunerii dosarului 
 
 Etapele desfasurarii examenului/concursului: 

1. Verificarea dosarelor 
2. Verificarea cunoștințelor : 

a. Proba scrisă- test grilă  
b. Interviu 

 
**Candidații care nu au dosarul complet conform precizărilor din anunț sau, nu au depus 

dosarul în termenul specificat în anunț, sau, nu îndeplinesc una din condițiile generale de 

înscriere la examen/concurs, nu pot participa la examen/concurs.  

**La proba interviu vor fi acceptați doar candidații care obțin minim 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. 

. 
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Desfarsurarea examenului/concursului 
 

• 28.03.2023 , ora 14,00 –data limită până la care se pot depune dosarele de 
înscriere examen/concurs 

• 29.03.2023,ora 9,00 -verificarea dosarelor privind documentele depuse si 
indeplinirea conditiilor de participare . 

• 29.03.2023, ora 10.00 -afisarea rezultatelor dosarelor depuse 

• 29.03.2023, ora 10.30-11,00 depunerea contestațiilor , la secretariatul RNP-
Romsilva Administratia Parcului Național Semenic Cheile Carașului RA 

• 29.03.2023, ora 11,30 -afișarea rezultatelor finale la etapa verificare a 
dosarelor 

• 31.03.2023, ora 09,00-11,00 -proba scrisă –test grila 

• 31.03.2023, ora 11.30 - afișarea rezultatelor la proba scrisă - test grilă 

• 31.03.2023 ora 12,00-12,30 -depunerea contestațiilor proba scrisă,la 
secretariatul RNP-Romsilva Administratia Parcului Național Semenic Cheile 
Carașului RA 

• 31.03.2023,ora 13,00 -afișare rezultate finale la proba scrisă. 

• 31.03.2023, ora 13,30 –proba interviu; 

• 31.03.2023, afișarea rezultatelor finale 

• 31.03.2023 depunerea contestațiilor,la secretariatul RNP-Romsilva 
Administrația Parcului National Semenic Cheile Carașului RA 

• 03.04.2023, ora 10,00 -afișarea rezultatelor finale dupa soluționarea 
contestațiilor. 

 
**Postul vacant va fi ocupat de către candidatul declarat admis, clasat pe primul loc. 
 
 

Bibliografia pentru examen/concurs, cererea de înscriere la examen/concurs, 

declarația pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu RNP - Romsilva și declarația  pe 

propria răspundere privind situațiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare, sunt anexate prezentului anunț. 

 
 

Ifca Nicolae 
Director parc 
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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 RNP Romsilva-

Administraţia Parcului Național Semenic-Cheile Carașului R.A. 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 
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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 niciuna din situațiile de 

incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în 

vigoare, enumerate mai jos: 

 

(1)  Calitatea de angajat al Romsilva este incompatibilă cu aceea de administrator, 

membru al Consiliului de Administraţie sau salariat al unei alte structuri de administrare a 

pădurilor, asociat, acţionar majoritar sau salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară 

activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are 

loc şi atunci când membrii de familie ai personalului angajat se află în una dintre situaţiile de 

administrator, acţionar majoritar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi 

comerciale. Prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor care locuiesc şi 

gospodăresc împreună. 

 (2) Situaţia de incompatibilitate există şi atunci când în echipa de conducere a Romsilva 

(director general, directori de departamente/ directori), a unei unităţi teritoriale (director, director 

tehnic, director comercial, director economic) sau a unei subunităţi (şef ocol/secţie, contabil şef) se 

regăsesc membrii aceleiaşi familii (părinţi, soţ/soţie, copii).  

 

 

Data                                                                                                     Semnătura                                                                                                                                
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BIBLIOGRAFIE 

Pentru examen/concurs organizat în data de 31.03.2023 
 
 

1. Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice modificată și completată 
prin următoarele acte: OUG 154/2008; L 329/2009; L 49/2011; L 187/2012; 
OUG 31/2014; OG 20/2014; Codul Fiscal 2015; OG 7/2016; L 95/2016; 
OUG 13/2018; L 148/2018; L 158/2018; OUG 75/2018. 
 

2. 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.. 
 
 

3. Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a 
Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
modificată și completată prin următoarele acte: HG 301/2015; HG 318/2015; 
HG 850/2018; HG 183/2019. 

 
4. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a - zone protejate modificată și completată prin OUG 49/2016. 
 

 
5. Legea nr. 46/2008 privind codul silvic, modificată și completată prin următoarele 

acte: Codul Fiscal 2015; L 232/2016; L 175/2017; L 112/2018; L 230/2018. 
 

 
6. Propunerea de PLAN DE MANAGEMENT al Parcului Național Semenic Cheile 

Carașului disponibilă pe pagina de internet www.pnscc.ro  
 
 
 

 
Director 

Ing. Ifca Nicolae 
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