REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

1833/12.11.2021

ANUNȚ

Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu sediul în mun. Tulcea, str. 9
mai, nr. 4 bis, organizează în data de joi 2 decembrie, ora 1100, la sediul său, concurs pentru
ocuparea următorului post vacant :
1. Ranger – pentru Centrul de Informare Turistică situat în localitatea Greci, jud.
Tulcea, pentru punctul de Informare Cetățuia situat în localitatea Valea Fagilor, com.
Luncavița, jud. Tulcea și zona de competență în teren.
Înscrierea se face la sediul A.P.N.M.Măcinului, până luni 29 noiembrie 2021, ora
00
16 .
Condiții generale de înscriere în concurs:
I. Dosarele complete depuse până la termenul specificat.
Documentele necesare pentru întocmirea dosarului:
1. Cerere de înscriere la concurs/examen
2. Curriculum vitae
3. Diploma care să ateste studiile prevăzute la condițiile de participare (original + copie)
4. Certificat de cazier judiciar
5. Carte de identitate (original + copie)
6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate,
respectiv că este apt pentru angajare.
7. Permis de conducere cat. B (original+copie)
II. Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. Studii superioare
2. Cunoașterea limbii engleze nivel avansat scris și vorbit
3. Permis de conducere cat. B
Nu se impun condiții de vechime în muncă ori grad profesional minim
Condiții specifice:
Candidatul trebuie să facă dovada că a absolvit studii superioare de specialitate într-unul
din următoarele domenii:
- Silvicultură
- Biologie
- Ecologie
- Geografia mediului
- Geologie
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Susținera examenului/concursului pentru ocuparea posturilor de ranger în cadrul
Administrației Parcului Național Munții Măcinului va cuprinde:
PROBA I - Proba eliminatorie :
1. Limba engleză
– proba scrisă – pondere 60% din punctaj
- Interviu – pondere 40% din punctaj
Punctaj maxim acordat 10 puncte.
Punctaj minim necesar pentru promovarea în etapa următoare este 7 puncte (șapte).
PROBA II
1. Proba scrisa cu subiectele din cadrul bibliografiei prezentate Punctaj maxim acordat 10
puncte. (pondere în punctaj final 70%).
2. Interviu cu privire la capacitatea profesională a candidatului Punctaj maxim acordat 10
puncte. (pondere în punctaj final 30%).
Eventualele contestații din partea candidaților se pot face în termen de 1 zi de la data
afișării rezultatelor.
Bibliografie
1. Legea 46/2008 - Codul silvic - cu modificările și completările ulterioare.
2. O.U.G. 57/20 iunie 2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 - cu modificările și
completările ulterioare.
3. Ordin 1540/2011 al Ministerului Mediului și Pădurilor
pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și
transport al materialului lemnos.
4. Legea 54/212 privind desfășurarea activităților de picnic.
5. Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2002- cu
modificările și completările ulterioare
7. Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea
180/2002 - cu modificările și completările ulterioare
8. HOTĂRÂREA 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a
Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare - cu
modificările și completările ulterioare.
9. Ordonanța 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România
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DESCRIEREA POSTULUI
1.Descrierea sarcinilor, atribuțiilor, activităților specifice postului:
1.1 Atribuții specifice postului de ranger
a) Realizează activitățile prevăzute în programul săptămânal de lucru aprobat de către
directorul unității şi întocmeşte rapoarte săptămănale de activitate, pe care le înaintează şefului
pazei;
b) Desfăşoară activități de patrulare, supraveghere și control pe teritoriul ariei protejate,
conform competențelor legale, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale, în baza
programului săptămănal de lucru aprobat de către directorul unității;
c) Raportează şefului pazei eventualele neconformități constatate în urma desfăşurării
activităților de patrulare, supraveghere şi control, propunând măsuri în consecință;
d) Informează de urgentă şeful pazei cu privire la producerea oricăror fenomene naturale
(doborâturi/rupturi de vant/zăpadă, alunecări de teren, insecte defoliatoare in masă ș.a) şi/sau
evenimente ce au produs sau pot produce prejudicii capitalului natural de pe teritoriul ariilor
naturale protejate administrate;
e) Controlează, pe raza ariilor naturale protejate administrate, modul de respectare a
prevederilor planului de management, a regulamentului ariei naturale protejate și a legislației
specifice;
f) Întocmeşte, conform prevederilor legale, acte de contravenție sau infracțiune, după caz, ca
urmare a constatării neconformitaților pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate;
g) Răspunde de obiectele/elementele de infrastructură preluate în gestiune şi informează de
indată şeful pazei, cu privire la degradarea/distrugerea acestora;
h) Participă la implementarea planurilor de acțiune comune, încheiate de către administrația
parcului cu diverse autorități/entități;
i) Participă la activitățile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în ariile naturale protejate
administrate, desfăşurate de catre administrația parcului şi instituţiile abilitate;
j) Participă la acțiuni de salvare şi acordare prim-ajutor, desfăşurate pe raza ariilor naturale
protejate administrate;
k) Participă la activitățile specifice managementului faunei de interes cinegetic de pe raza
ariilor naturale protejate administrate;
l) Realizează materializarea și refacerea în teren a marcajelor limitelor parcului, a zonării
interne a acestuia, a rezervațiilor naturale/ştiințifice, astfel încât acestea să fie permanent
vizibile;
m) Amenajează și întretine infrastructura de semnalizare arii protejate APNMM, trasee
turistice, infrastructura de pază și infrastructura destinată monitorizării speciilor și habitatelor
de pe raza ariilor naturale protejate administrate, potrivit competențelor, in zona sa de
competență sau in echipă la nivelul arealului de răspundere al APNM Măcinului ;
n) Verifică respectarea condițiilor impuse prin avize, acorduri, precum şi a condițiilor
specifice emise de unitate la punerea în valoare și exploatarea masei lemnoase, conform
competențelor;
o) Participă la activitățile de conştientizare şi educație ecologică desfăşurate de administrația
parcului, conform dispozițiilor directorului;
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p) Participă la realizarea activităților de inventariere a speciilor şi habitatelor naturale şi
cartografierea habitatelor speciilor protejate şi a habitatelor naturale, conform programului
săptămânal de lucru, aprobat de directorul unității;
q) Cunoaste si aplica procedurile/ metodele de monitorizare si prelevare date din teren si
modul de raportare pentru speciile, habitatele si peisajele din zona de administrare APNMM;
r) Participă la activitați de monitorizare a speciilor, habitatelor naturale şi peisajelor, conform
programului săptămânal de lucru aprobat de directorul unității pe transectele, suprafețele
permanente de monitorizare și in punctele fixe stabilite pentru monitoring in zona sa de
competență sau în echipă pe raza ariilor protejate aflate in răspunderea APNM Măcinului;
s) Realizează activități de monitorizare/observații și inregistrare ocazională in fișele de teren a
speciilor de interes comunitar sau avifaunistic din fișa standard a ariilor protejate din
responsabilitatea APNM Măcinului, altele decât speciile bioindicator pentru care s-au stabilit
suprafețe permanente de monitorizare, transecte sau puncte fixe;
t) Raportează lunar către Specialistul in științele vieții rezultatele consemnate in fișele de teren
atât pentru speciile bioindicator cât și pentru cele înregistrate ocazional (specii din fișele
standard pentru care s-au constituit siturile Natura 2000);
u) Raportează către Specialistul în științele vieții rezultatele monitorizării speciilor
bioindicator, habitatelor și peisajelor la sfârșitul lunii pentru care a fost stabilită monitorizarea
anuală pentru fiecare tip habitat, peisaj, specii biondicator pentru care s-au stabilit suprafețe
permanente de monitorizare, transecte sau puncte fixe in zona sa de competență;
v) Participă la activitățile de determinare a coordonatelor GIS ale limitelor ariilor naturale
protejate, respectiv ale zonării interne a parcului;
w) Participă la activități de promovare în rândul vizitatorilor şi comunităților locale a
pachetelor cu servicii turistice elaborate de administrația parcului;
x) Participă la acțiunile de monitorizare a vizitatorilor, potrivit competentelor;
y) Îndrumă şi informează vizitatorii cu privire la elementele patrimoniului natural protejat,
precum și cu privire la regulile de vizitare;
z) Însoțeşte, la cerere, grupurile de vizitatori, asigurând servicii de ghidare, după caz;
aa) Încasează tariful/tarifele de vizitare instituit/instituite de administrația parcului și depune
sumele încasate, la casieria unității, conform dispozițiilor directorului unității şi a prevederilor
legale;
ab) Furnizează către responsabilii de indicatori informațiile necesare completării bazei de date
a administrației parcului distinct pe domeniile pază, biodiversitate și cultural (evenimente
educaționale, simpozioane, întâlniri comunități locale) pentru raza sa de competență;
ac) Însoțeşte voluntarii și partenerii administrației parcului în cadrul activităților organizate pe
raza ariilor naturale protejate administrate;
ad) Participă la inventarierea obiectivelor şi manifestărilor culturale locale de pe raza ariilor
naturale protejate administrate;
ae) Participă la organizarea şi derularea taberelor educative pe raza ariilor naturale protejate
administrate de APNM Măcinului;
af) Participă, conform dispozițiilor directorului unității, la întâlniri cu autoritățile locale/
diverşi factori interesați, în vederea dezbaterii unor probleme/aspecte de interes comun;
ag) Participă la simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, manifestări tradiționale privind
ocrotirea naturii, conştientizare publică, relații cu comunitățile locale în ţară şi străinătate, în
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limitele atributților şi competențelor stabilite în fişa postului şi/sau a dispozițiilor directorului
unității;
ah) Participă la derularea proiectelor implementate de către administrația parcului, conform
dispozițiilor directorului.
ai) Participă în cadrul comisiilor/comitetelor în care este desemnat prin decizia directorului
unității;
aj) Verifică respectarea condițiilor și măsurilor de mediu inscrise in documentele de
reglementare pentru activitați antropice/economice in zona sa de competență;
ak) Comunică directorului unităţii și sefului pazei, evenimentele intâmplate/identificate in zona sa de
competență imediat ce le-a constatat dacă acestea fac parte din categoria celor considerate de mare
risc și pentru care prin normele și legislația in vigoare au termene imediate de raportare (incendii, atac
de insecte defoliatorare in faza de erupție, alunecări de teren, spargere de diguri de protecție,
substanțe/deșeuri cu grad mare de toxicitate).
2.Alte sarcini și atribuții:
2.1.Implementarea Controlului Intern Managerial
a) Implementează, în domeniul de activitate, standardele de management şi control intern;
b) Inventariază riscurile şi problemele întâmpinate în domeniul de activitate;
c) Efectuează evaluarea periodică, trimestrială sau anuală a riscurilor specifice domeniului de
activitate şi informează printr-un raport scris directorului unității asupra acestora şi propune măsuri în
consecință;
d) Cunoaște procedurile de implementare a activităților specifice domeniului său de activitate, astfel
încât să diminueze/elimine riscurile constatate iar atunci când identifică potențiale riscuri noi in zona
sa de competență anunță prin raport directorul unității;
e) Informează directorul unităţii, ori de câte ori este cazul, despre apariția unor noi riscuri şi
propune măsuri pentru diminuarea/eliminarea acestora.
2.2 Atribuții specifice pentru activitatea de turism
a) Realizează activități de amenajare şi întreținere a infrastructurii turistice de pe raza ariilor
naturale protejate administrate de APNM Măcinului;
b) Coordonează activitățile specifice domeniului turism, derulate de administrația parcului, pe
raza ariilor naturale protejate in zona sa de competență (Centrul de Vizitare din comuna Greci,
Punctul de informare Cetățuia – Luncavița și zona de teren arondată ca zonă de competență);
c) Face propuneri, având in vedere evoluția și desfășurarea turismului responsabil in zona sa
de competență de actulizare/modificare/completare a Strategiei de vizitare a ariilor naturale
protejate administrate APNM Măcinului ;
d) Asigură implementarea Strategiei de vizitare a ariilor naturale protejate administrate
APNMM in zona sa de competență;
e) Colaborează cu Specialistul in educație ecologică de la APNM Măcinului la previzionarea
indicatorilor pe linie de turism pentru "Planul anual de lucru" al administrației parcului ;
f) Asigură realizarea activităților planificate aferente "Programului turism'' precum şi a altor
activități specifice ce intră în responsabilitatea sa conform planului anual de lucru aprobat al

P.L./ 2 EX.

pagina 5

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

administrației parcului, în zona sa de competență, raportând deîndată directorului unității,
orice întârziere constatată în realizarea acestora;
g) În situația constatării unor întârzieri semnificative de realizare a activităților primite ca
sarcini de serviciu ce au influență asupra indeplinirii indicatorilor din planul anual de lucru al
APNM Măcinului, existând riscuri de implementare a acestora în termen a acestuia,
intocmeşte un raport scris cu privire la situațiile constatate, cauzele care au condus la apariția
întârzierilor şi persoanele responsabile, propunând posibile soluții de remediere/eliminare a
disfuncționalităților;
h) Participă, în limita competențelor şi conform solicitării directorului unității, la elaborarea
planului de management şi regulamentului ariilor naturale protejate administrate de APNM
Măcinului in vederea stabilirii de măsuri de management adecvate domeniului specific;
i) Aplică sistemul de monitorizare a vizitatorilor şi coordonează implementarea acestuia in
zona sa de competență ;
j) Realizează monitorizarea vizitatorilor, utilizând instrumentele și metodele prevăzute în
cadrul sistemului de monitorizare in zona sa de competență;
k) Participă la elaborarea Ghidului privind regulile de vizitare a ariilor naturale protejate si/sau
a diverselor obiective naturale şi culturale de interes turistic din zona APNM Măcinului;
l) Asigură furnizarea serviciilor de turism (servicii de ghidare/insoțire vizitatori s.a.) in zona sa
de competență sau in perimetrul ariilor protejate aflate in administrarea APNM Măcinului
conform planificării la nivel de administrație;
m) Propune directorului unității încheierea de parteneriate cu terțe persoane fizice și juridice,
în vederea dezvoltării şi/sau diversificării serviciilor turistice oferite de administrația parcului
in scopul promovării ariilor naturale protejate administrate de APNMMăcinului, pentru zona
sa de competență sau la nivel de perimetru administrat de APNMM.
n) Colaborează cu autoritățile competente responsabile, în vederea omologării traseelor
turistice de pe raza ariilor naturale protejate;
p) Elaborează rapoarte de activitate privind activitățile specifice domeniului turism;
r) Intocmește rapoarte privind impactul turismului asupra ariilor naturale protejate
administrate in zona sa de competență;
q) Participă la realizarea și actualizarea inventarului obiectivelor naturale şi culturale de pe
raza ariilor naturale protejate din administrarea APNM Măcinului propunând măsuri de
valorificare a acestora din punct de vedere turistic;
r) Realizează şi după caz, actualizează, inventarul unităților de cazare și servire existente in
perimetrul ariilor naturale protejate aflate in raza sa de competență;
s) Participă la activitățile de amenajare/reamenajare/intreținere a centrelor de vizitare și
punctelor de informare ale administrației parcului;
t) Colaborează cu personalul de specialitate din cadrul administratiei la elaborarea de
materiale informative destinate vizitatorilor, privind: patrimoniul natural şi cultural de interes
turistic, obiectivele şi traseele turistice din raza ariilor naturale protejate, regulile de vizitare,
pachetele turistice oferite de administratia parcului;
u) Organizează acțiuni de promovare în rândul vizitatorilor și comunităților locale, a
pachetelor de servicii turistice oferite de administrația parcului;
v) Colaborează cu Specialistul în domeniul tehnologiei informației pentru actualizarea
permanentă a paginii web a administrației cu informații specifice domeniului turism;
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w) Însoțeşte voluntarii şi partenerii administrației parcului în cadrul activităților organizate in
raza sa de competență sau în perimetrul ariilor naturale protejate administrate de APNM
Măcinului;
x) Îndrumă şi informează vizitatorii cu privire la elementele patrimoniului natural protejat,
precum şi cu privire la regulile de vizitare;
y) Însoțeşte, la cerere, grupurile de vizitatori, asigurând servicii de ghidare, după caz;
z) Furnizează informațiile necesare completării bazei de date a administrației parcului, pe linie
de turism responsabil pentru activitattile organizate la Centrul de Vizitare al APNMM din
Greci și Punctul de informare Cetățuia - Luncavița;
2.3 Privind relațiile interpersonale/comunicarea:
a) Promovează o imagine corectă a Administratiei parcului şi a Regiei Nationale a Pădurilor
Romsilva în relaţiile cu terții;
b) Promovează respectul reciproc în cadrul unității şi în relaţiile cu terții;
c) Îşi dezvoltă permanent spiritul de echipă;
d) Își dezvoltă permanent abilitățile de comunicare, inclusiv prin participarea la cursuri de profil;
e) Întreține un climat civilizat, evitând situațiile conflictuale.
2.4 Față de echipamentul din dotare:
a) Cunoaşte prevederile Ordonantei de urgență nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice şi regulamentul de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Utilizează corect dispozitivele şi sistemele de protecție sau securitate cu care sunt dotate
autovehiculele de serviciu;
c) Utilizează corect echipamentul din dotarea autovehiculelor de serviciu;
d) Comunică imediat directorului unității orice situatie sau deficiență, care poate reprezenta un
pericol pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor, prin folosirea autovehiculelor de serviciu;
e) Aduce la cunoştintă directorului unității accidentele suferite de propria persoană, prin
folosirea autovehiculelor de serviciu;
f) Se supune controalelor medicale periodice şi ori de câte ori se impune, pentru reevaluarea
stării de sănătate care să ateste capacitatea de utilizare a echipamentelor, metodelor,
procedurilor utilizate in activitate sa specifică efectuată in zona de competență;
g) Foloseşte autovehiculele de serviciu numai în scopurile pentru care sunt destinate;
h) Parchează autovehiculele de serviciu în locurile stabilite, şi le asigură împotriva folosirii
neautorizate, la sfirşitul programului de lucru, în timpul sărbătorilor legale şi pe perioada
concediilor, în condițiile stabilite prin decizia angajatorului.
2.5. În raport cu obiectivele postului:
a) Răspunde de îndeplinirea în termen a atribuțiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor
repartizate de directorul unității;
b) Răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea lucrărilor pe care le întocmeşte potrivit
atribuțiilor ce-i revin din fişa postului, precum şi a altora repartizate de directorul unității;
c) Păstrează confidențialitatea informațiilor, datelor, faptelor cu privire la activitatea
administrației parcului, conform legislației în vigoare şi procedurilor interne;
d) Obtine acordul prealabil al directorului unității anterior comunicării către terti, de
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informații privind activitatea administrației parcului;
e) Respectă prevederile legale în materie de incompatibilități şi conflict de interese;
f) Execută și răspunde de realizarea oricăror altor sarcini, dispuse, în condiţiile legii, de către
directorul unității;
g) Urmăreşte dezvoltarea profesională continua în domeniul de activitate.
h) În timpul serviciului va păstra o ţinută regulamentară prin portul şi întreţinerea uniformei de
serviciu;
i) Răspunde calitativ si cantitativ fata de modul de realizarea a sarcinilor de serviciu în zona
sa de competență ce sunt in conexiune cu realizarea programului anual de lucru și a
indicatorilor de performanță la nivel de APNMM;
j) Pentru încălcarea cu vinovătie a obligațiilor de serviciu şi a sarcinilor din fişa postului,
răspunde disciplinar, administativ, civil sau penal, după caz;

Director A.P.N.M.Măcinului
Roșca Viorel
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