ACADEMIA ROMÂNĂ

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru ocuparea funcţiei de
conducere de șef de ocol în cadrul Ocolului Silvic Penteleu, în data de 27.08.2018,
începând cu orele 10, la sediul Academiei Române din strada Calea Victoriei, nr.125,
sector 1, București, va avea loc concursul propriu-zis (interviu si sustinerea
programului de management) pentru ocuparea postului de șef de ocol al Ocolului silvic
Penteleu, cu contract de mandat.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
-

1. Condiții generale de participare a candidaților la concurs:
să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care urmează să îl ocupe;
să fie absolvent al studiilor superioare de specilitate silvică, dovedite prin act de
studii corespunzător (diplomă de licență în silvicultură);
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
persoanei, contra statului ori contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de
serviciu sau în legătură cu serviciul, infracțiuni contra înfăptuirii justiției,
infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni cu intenție, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
îndeplinesc condițiile minime de studii și vechime, respectiv:
studii superioare silvice de lungă durată
minim 8 ani vechime în specialitate.

Concursul propriu-zis constă într-un interviu și prezentarea în fața comisiei a
Programului de managament. Informațiile minime ce se vor regăsi în programul de
management se referă la:
- analiza stării actuale a fondului forestier administrat de O.S. Penteleu;
- analiza, sub raport tehnic și economic, a managementului practicat în ultimi 5
ani în O.S. Penteleu;
- măsuri de îmbunătățire, sub raport tehnic, economic și organizatoric, a
managementului ce urmează a fi implementat de candidat în perioada de
mandat.
Relații suplimentare necesare întocmirii programului de management se pot
obține apelând persoana de contact – dr. Costel Dolocan (telefon nr. 021.319.51.30).
Înscrierile se vor face la Registratura Academiei Române, până la data de
Academia Română, Calea Victoriei 125, sector 1, 010071, Bucureşti- România
Tel: +40 21 312 27 60; Fax: + 40 21 312 02 09
Academia Română – operator de date cu caracter personal nr. 17207

.

ACADEMIA ROMÂNĂ

16.08.2018, ora 15.00 prin depunerea unui dosar de concurs ce va conține următoarele
documente:
2. cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;
3. copia actului de identitate;
4. copia certificatului de căsătorie sau alte acte (doar în cazul în care numele de
pe actele depuse la dosar este diferit de cel din actul de identitate);
5. copie a diplomei de licență;
6. copiile actelor care atestă efectuarea unor specializări, dacă este cazul;
7. copie conform cu originalul, a carnetului de muncă sau declarație olografă
prin care candidatul atestă faptul că nu a avut întocmit carnet de muncă pe
numele său;
8. adeverință care să ateste vechimea în muncă sau extras din programul
REVISAL privind vechimea în muncă;
9. cazierul judiciar valabil;
10. cazier fiscal;
11.adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului,
eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului, de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu mențiunea
,,apt de muncă”;
12.curriculum vitae - model europass (semnat şi datat pe fiecare pagină);
13.declarație pe proprie răspundere că nu este angajat în activităţi, astfel încât
candidatul să se afle în conflict de interese sau în incompatibilitate cu
activitatea desfăşurată în cadrul Ocolului Silvic Penteleu;
14.aviz psihologic cu mențiunea apt/inapt psihologic;
15.programul de management (semnat şi datat);
Calendarul de desfășurare a concursului:
a) analiza și selecția dosarelor de concurs - 17.08.2018;
b) afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs - 17.08.2018;
c) interviu și susținerea programului de management - 27.08.2018.
d) afișarea rezultatelor interviului de selecție și susținerea programului de
management - 28.08.2018;
e) afișarea rezultatelor finale - 31.08.2018.
Susținerea interviului și a programului de management se va face în
ordinea cronologică a înregistrării dosarelor de concurs.
Pentru a fi declarat admis, trebuie ca media aritmetică a notelor obținute
de candidat la cele două probe (interviu și susținere program de management),
să fie de cel puțin 8.00.
Se consideră admis, candidatul care a obținut cea mai mare medie aritmetică
finală, cu condiția ca nota obținută pentru fiecare probă de concurs să fie de minim 8.
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La medii finale egale obținute, candidații vor fi departajați în funcție de nota
obținută la susținerea programului de management.
Eventualele contestații privind analiza și selecția dosarelor, cât și privind notele
obținute la interviu și susținerea programului de management se depun, în formă
scrisă, la Serviciul Registratură al Academiei Române, între orele 9-15, în datele de
20.08.2018 și 21.08.2018, pentru etapa de selecție a dosarelor, și în datele 29.08.2018
și 30.08.2018, pentru etapa interviului și susținerea programului de management, după
cum urmează:
- prin prezentarea contestatorului, personal, la sediul din Calea Victoriei, nr. 125,
sector 1, București,
- prin transmiterea în format electronic, pe adresa de e-mail
bogdan.cristea@acad.ro,
- prin transmiterea prin fax, la numărul 021- 312.02.09.
Candidatul desemnat câștigător se va supune obligaţiilor actelor constitutive ale
Ocolului Silvic Penteleu privind conducerea Ocolului pe baza de contract de mandat și
prevederilor Protocolului privind darea în administrare a patrimoniului forestier al
Academiei Române, încheiat între Academia Română - Fundația Patrimoniu - Ocolul
Silvic Penteleu, din care vor decurge:
- obligațiile cu privire la coordonarea activităţii sale şi a Ocolului Silvic Penteleu
de către Fundaţia Patrimoniu, în conformitate cu mandatul proprietarului terenului
forestier;
- contribuţia Ocolului Silvic Penteleu la Fondul Surorilor Maican, prin
mecanismul de bugetare şi transfer resurse către Fondul Recurent al Donatorilor.
Relații suplimentare se pot obtine pe site-ul Academiei Romane, la sectiunea
Anunțuri, sau la tel. 021.319.51.30, persoane de contact, dr. Costel Dolocan – inginer
silvic și Arin Dondera – consilier juridic.

CSI dr. ing. Nicolae Ovidiu Badea
Membru corespondent al Academiei Române
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