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Examen / concurs 15.03.2017 

 

Bibliografie pentru postul de Specialist  în științele vieții: 

 

1. Planul de Management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, aprobat 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1049/ 2013, 

2. Regulamentul Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1049/2013; 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții 

sălbatice; 

6. Directiva 92/43 EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi 

faună sălbatice; 

7. Directiva 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 02.04.1979; 

8. Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind 

Metodologia de atribuire in administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului 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; 

11. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1075/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliilor Științifice constituite pentru 

ariile naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare, cu 

modificările ulterioare; 

12. Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor -

Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare si funcționare, cu modificările 

ulterioare; 

 

Bibliografie pentru postul de Specialist în tehnologia informației: 

 

1. Planul de Management al Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1049/2013; 

2. Regulamentul Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, aprobat prin Hotărârea 

de Guvern nr. 1049/2013; 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 
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completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului 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; 

6. Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor -

Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare si funcționare, cu modificările 

ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a 

Pădurilor-Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare si funcționare, cu 

modificările ulterioare; 

 


