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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE 
pentru scoaterea la concurs a postului  

de Inspector specialitate gr.prof.IA  
 
 

Condiţii specifice: 
 

- Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea biologie, ecologie, 
geografia mediului; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 6 ani  şi 6 luni; 
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Competenţe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel şi program de prezentare 

–  Power Point; 
Abilităţi, calităţi , aptitudini: 

Capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor zilnice, de asumare a responsabilităţilor 
şi de rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare şi operativitate în luarea deciziilor şi asumarea 
responsabilităţilor, abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi individual, dorinţa de învăţare şi 
autoperfecţionare, inteligenţă, logică, putere de concentrare, spirit practic şi de observaţie, 
spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică şi conceptuală, disponibilitate la schimbare, rezistenţă 
la stres şi sarcini repetitive. 
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