
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ANUNȚCONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT POIM (Program Operațional Infrastructura Mare), cu titlul 
 

„Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33”  

ID PROIECT:150549 
 

 

În vederea desfășurării activităților pentru proiectul „Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale 

Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer 

Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33”, implementat de către Consiliul Județean Dolj în parteneriat cu Universitatea din 

Craiova, cu o durată de 22 luni și o valoare eligibilă  de: 12.391.130,09 lei, se scot la concurs posturile din tabelul următor: 
 

Nr. Post 
Perioadă 
(nr. luni) 

Tarif 
salarizare 
brut/ oră 

Calificări/experiență necesară Îndatoriri în proiect 

1. 
Responsabil 
nevertebrate  21 130 

Studii superioare de lungă durată,  licență în 
Biologie, Agronomie, Ecologie,  doctorat  în 
Biologie, Ecologie, Științe Agricole și 
Silvice/Experienţă specific relevantă în 
domeniu – expert sau membru specialist –
nevertebrate, habitate, biodiversitate, în minim 
2 proiecte cu finanțare europeană (POS 
Mediu, POIM) 

-Coordonare echipa studii nevertabrate 
-Participă la activitățile de identificare, 
cartare a distribuţiei, evaluare a stării de 
conservare, stabilirea măsurilor de 
conservare, eleborarea protocolalelor de 
monitorizare, realizarea hărților GIS a 
speciilor de nevertebratede interes 
conservativ din arealul ariilor protejate și 
rezervațiilor naturale prevăzute în cadrul 
proiectului; 
-  Participă la realizarea metodologiei 
privind studiul celor 8 specii de 
nevetrabrate  
- Participa la elaborarea unui studiu 
privind identificarea, cartarea, evaluarea 
efectivelor populaționale și evaluarea 
evaluarea stării de conservare a speciilor 
de nevertebrate de interes conservativ 
din arealul prevăzut în cadrul proiectului 
 

2. 
Expert 4 

nevertebrate 21 130 

Studii superioare de lungă durată,  licență în 
Biologie, Agronomie, Ecologie,  doctorat  în 
Biologie, Ecologie, Științe Agricole și Silvice/ 
Experienţă specific relevantă în domeniu – 
expert sau membru specialist –nevertebrate, 
habitate, biodiversitate, în minim 2 proiecte cu 
finanțare europeană (POS Mediu, POIM) 

-Participă la activitățile de identificare, 
cartare a distribuţiei, evaluare a stării de 
conservare, stabilirea măsurilor de 
conservare, eleborarea protocolalelor de 
monitorizare, realizarea hărților GIS a 
speciilor de nevertebratede interes 
conservativ din arealul ariilor protejate și 
rezervațiilor naturale prevăzute în cadrul 
proiectului; 
-  Participă la realizarea metodologiei 
privind studiul celor 8 specii de 
nevetrabrate  
- Participa la elaborarea unui studiu 
privind identificarea, cartarea, evaluarea 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

efectivelor populaționale și evaluarea 
evaluarea stării de conservare a speciilor 
de nevertebrate de interes conservativ 
din arealul prevăzut în cadrul proiectului 
 

3. 
Expert  

habitate 4 21 130 

Studii superioare de lungă durată,  licență în 
Biologie, Agronomie, Ecologie,  doctorat  în 
Biologie, Ecologie, Științe Agricole și Silvice  
Experienţă specific relevantă în domeniu – 
expert sau membru specialist -habitate, 
biodiversitate, plante invazive în proiecte de 
cercetatare, inclusiv cu finanțare 
europeană(POS Mediu, POIM) 

- Participă la activitățile de identificare, 
cartare a distribuţiei, evaluare a stării de 
conservare, stabilirea măsurilor de 
conservare, eleborarea protocolalelor de 
monitorizare, realizarea hărților GIS a 
habitatelor de interes comunitar și 
prioritar din arealul ariilor protejate și 
rezervațiilor naturale prevăzute în cadrul 
proiectului; 
- Participă la realizarea studiului complex 
al habitatelor de interes prioritar din din 
arealul ariilor protejate și rezervațiilor 
naturale prevăzute în cadrul proiectului; 
 

4. 
Expert  

habitate 5 21 130 

Studii superioare de lungă durată,  licență în 
Biologie, Agronomie, Ecologie,  doctorat  în 
Biologie, Ecologie, Științe Agricole și Silvice  
Experienţă specific relevantă în domeniu – 
expert sau membru specialist -habitate, 
biodiversitate, plante invazive în proiecte de 
cercetatare, inclusiv cu finanțare europeană 
(POS Mediu, POIM) 

- Participă la activitățile de identificare, 
cartare a distribuţiei, evaluare a stării de 
conservare, stabilirea măsurilor de 
conservare, eleborarea protocolalelor de 
monitorizare, realizarea hărților GIS a 
habitatelor de interes comunitar și 
prioritar din arealul ariilor protejate și 
rezervațiilor naturale prevăzute în cadrul 
proiectului; 
- Participă la realizarea studiului complex 
al habitatelor de interes prioritar din din 
arealul ariilor protejate și rezervațiilor 
naturale prevăzute în cadrul proiectului; 
 

 
Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidați; în acest sens fiecare candidat va depune un dosar de înscriere 
în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conțină următoarele documente: 

 Cerere de înscriere;  

 Curriculum vitae în format Europass datat și semnat pe fiecare pagină în care se va specifica postul vizat –2 exemplare; 

 Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenței anterioare, specifice postului vizat. 
 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la baza următoarele principii:  

 Egalitate de șanse și nediscriminare 

 Confidențialitate 

 Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal 

 Obiectivitate si tratament egal 

 Transparența 

 Utilizarea eficientă a fondurilor publice 
 
Calendarul competiției: 

 Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face în perioada 04.04.2022 - 06.04.2022, la sala 114 din cadrul Facultății 
de Agronomie, între orele 09 – 15. 

 Evaluarea dosarelor se va face joi 07.04.2022; 

 Afișarea rezultatelor se va face joi 07.04.2022; 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Depunerea contestațiilor, se va face vineri 08.04.2022, între orele 09.00 – 12.00, la Sala 114 din cadrul Facultății de 
Agronomie; 

 Perioada soluționării contestațiilor – vineri 08.04.2022; 

 Afișarea rezultatelor finale – 08.04.2022. 
 

 
Director proiect, 
NICULESCU Mariana 
E-mail:mniculescum@yahoo.com 
Telefon: 0730.447.200 
 


