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Nr. 827 din  23.04.2014 

 

ANUNŢ 

Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina, cu sediul în oraşul Deva, str. Aleea Parcului nr. 21, jud. 

Hunedoara, organizează în data de 5.05.2014 ora 12, la sediul instituţiei, 

examen / concurs,  pentru ocuparea unui post de ranger.  

Procedura se va desfăşura în conformitate cu Anexa nr. 10 la 

Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, respectiv etapa I „promovare”. 

Cererile şi dosarul de participare se depun la compartimentul resurse 

umane din cadrul Administraţiei Parcului Natural Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina până la data de 30.04.2014 ora 14. 

 Condiţiile de înscriere la examen/concurs: 

 1. Dosarele complete depuse pînă la termenul specificat. 

 2. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- studii superioare de lungă durată sau studii superioare de scurtă durată, 

studii medii şi calificare în domeniul ariilor protejate                                                                                                                                   

- utilizarea calculatorului (Microsoft Word, Microsoft Excel, navigare  

internet) 

- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internatională constituie avantaj  

-  permis de conducere categoria B 

 

                   DIRECTOR,                                  RESPONSABIL RESURSE UMANE 

Ing. Gheorghe Lucian STRATULAT                             Liviu  ROVINĂ 
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Documente necesare pentru întocmirea dosarului 

 1.Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea 

la verificarea organizată pentru ocuparea postului anunţat. 

 2.Curriculum vitae. 

 3.Diploma ce atestă studiile pravăzute la condiţiile de participare ( original şi 

copie)  

4.Carnet de muncă (original şi copie).  

 5. Certificat de cazier judiciar. 

 6. Buletin (carte) de identitate (original şi copie). 

 7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de 

sănătate, respectiv că este apt pentru angajare. 

 8. Recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional 

şi moral  

 

 

 

 NOTĂ: 

 1.Candidaţii care nu au dosarul complet sau nu au depus dosarul în termenul 

specificat în anunţ, nu pot participa la examen/concurs. 

 2.Modalitatea de verificare a cunoştiinţelor şi pregătirii profesionale se va realiza 

pin susţinerea, de către candidaţii admişi a participa, a unui interviu. 

 

Bibliografie pentru agent de teren: 

Legea 46/2008 Codul Silvic; 

Legea 171/2010; 

O.U.G. 57/2007 modificat cu H.G.49/2011 

H.G. 230/2003 cu modificarile şi completările ulterioare; 

O.M. 552/2003 cu modificarile şi completările ulterioare; 
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PRECIZARE 

 

privind anunţul pentru examenul / concursul pentru postul de ranger 

organizat în data de 05.05.2014 

 

 

 

În conformitate cu Anexa nr. 10, punctul 3, din Contractul Colectiv de 

Muncă al R.N.P Romsilva valabil pe anul 2013 / 2014, prima etapă se 

încadrează la categoria ,,promovare” oferind posibilitate de înscriere şi 

participare la examen / concurs a personalului angajat deja în cadrul 

RNP Romsilva, care este interesat şi îndeplineşte condiţiile pentru 

promovare pe un alt post. 
 


