REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA
P A R C U L U I N A T U R A L C O M A N A R.A.
DJ 411 – 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 037-2998863, fax: 037-2899062, www.comanaparc.ro
e-mail: comanaparc@comanaparc.ro

Nr. 10745 /31.03.2017

ANUNȚ
RNP-Romsilva Administrația Parcului Natural Comana R.A., cu sediul în comuna Comana, str. Gellu
Naum, nr. 608, județul Giurgiu, organizează în data de 21.04.2017, ora 10:00, la Pavilionul de informare și
vizitare situat în aceeași localitate, la intersecția DJ-411 cu DJ-412A, examen/concurs pentru ocuparea postului
vacant de specialist în domeniul tehnologiei informației, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Pentru înscrierea candidaților, depunerea dosarelor în conformitate cu dispozițiile pct. 4 al anexei 9 a
Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, etapa a II-a, se face la Pavilionul de informare și vizitare, până cel
mai târziu în data de 18.04.2017, orele 16:30. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului, condițiile de
înscriere și participare la examen/concurs, cerințele ce se au în vedere în evaluarea candidaților, modalitatea
de evaluare și bibliografia sunt prezentate în anexa prezentului anunț.
Relații suplimentare se pot obține direct de la administrație sau la telefon 037 299 8863.
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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 atesta 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 transfer/angajare pe noul post;
8. 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);
9. Permis de conducere categoria B (original și copie);
10. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 35 din CCM al
Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva (se completează la depunerea dosarului).

Condiții de participare la examen/concurs

1.
2.
3.
4.
5.

Pe baza actelor depuse la dosar, candidatul trebuie să facă dovada că:
Nu are antecedente penale;
Recomandarea este favorabilă, fermă, nerestrictivă sau limitativă;
Este apt din punct de vedere medical pentru transfer pe noul post;
A absolvit studii superioare de specialitate, într-unul din următoarele domenii:
 studii superioare cu specialitatea informatică sau GIS, sau studii superioare de altă
specialitate tehnică și certificat de atestare în domeniul informatic sau în domeniul GIS;
Nu se impun condiții de vechime minimă în muncă ori grad profesional minim.
Cerințe ce se au în vedere în evaluarea candidaților

1.
2.
3.

Cunoașterea materiei și legislației cuprinse în bibliografie;
Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu;
Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (GIS, administrare și întreținere reţele, creare şi administrare
pagini web şi baze de date, cunoştinţe hardware);
4. Abilități de lucru în domeniul IT cu grupuri de voluntari de diferite vârste, în special copii;
5. Abilități de comunicare și munca în echipă;
6. Cunoștințe de administrare a rețelelor de calculatoare, arhitectura acestora, a sistemelor de operare
Microsoft Windows; cunoașterea sistemelor de operare de tip server - Unix/Linux constituie avantaj;
7. 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;
8. Utilizarea produselor ESRl ArcGIS Desktop - platforma Arcinfo, inclusiv extensii;
9. Cunoașterea produsului QGlS - constituie avantaj;
10. Cunoștințe foarte bune despre sistemul GPS - experiență în utilizarea produselor din gama Trimble și
Garmin constituie avantaj;
11. Cunoșinte foarte bune de utilizare a produselor pachetului MS Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access, etc.) și a internet-ului;
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12.
13.
14.
15.
16.

Cunoștințe privind utilizarea produselor Adobe Photoshop și Corel Draw - constituie avantaj;
Permis de conducere categoria B;
Cunoștințe privind utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) - constituie avantaj;
Experiență și disponibilitate pentru munca de teren și pentru efort fizic prelungit.
O bună cunoaştere a teritoriului Parcului Natural Comana.
Modalitatea de evaluare

1.
2.

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.
Verificarea cunoștințelor și pregătirii profesionale a candidaților se va realiza prin susținerea a două
probe, respectiv probă scrisă și interviu, ambele notate de la 1 la 10. Pentru a putea fi declarați
admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare dintre probe minim nota 5, iar media notelor să fie de
minim 7. Eventualele contestații din partea candidaților se pot face în termen de maxim trei zile de la
data afișării rezultatelor.
Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic al Romaniei, cu modificările și revzuirile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone;
Hotărârea Guvernului 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu
modificările și completările din Hotărârea nr. 301/2015;
Propunerea de Plan de management al Parcului Natural Comana, disponibilă la adresa
www.comanaparc.ro;
Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările
ulterioare;
Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată prin Legea 49/2011;
Legea nr. 5 din 6 martie 2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a - Zone protejate;
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;
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.
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