DIRECTIA SILUCA SUCEAVA

*,. l6hGL, __Dl- of_:---..-,zrzr
ANUNT

1 Mai nr'6'
Direclia silvica suceava, cu sediul in Municipiul Suceava, B-dul promovare
prima etapa
organizeazdin dutu de 09.09.20?1. .ofa 10.00 examenul/concursul,
:
greleO.S.Brodina
din sistem, pentru o"upu*u pottului de sofer masirri
Condifii minime de participare pentru sofer masini grele:
- studii : minim 10 clase;

permis de conducere categoriile:B' C si CE;
auto pentru
sa Oetina certificat de pregatire profesionala a conducatorului
categoriile C,CE;
- sa nu fie inscris in cazierul judiciar;
fie apt din punct de" vedere psihologic sa conduca autovehicule din

-

sa detina

-

sa

categoriile B,C si CE;
- ; fie apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule;
sa nu fie in litigiu cu D.S.Suceava.

scrisa si interviu.

Lb*r*rt/"**Aul
pentru a

fi

se va desfbqura

la sediul ocolului silvic in cauzd'

(sapte) la
declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7

fiecare proba.
D'S'suceava' pana in data de
Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la sediul
07.Ag.202i, orele 15.00 si vor cuprinde urmatoarele documente:
a. cerere prin care solicitd aprobarea conducdtorului unitblii pentru participarea la
concursul organizai pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. cuniculum vitae (model european);
c. diploma lcertificat ce atestd studiile prevdzute la condi{iile de participare (copie
legalizatd);

d. p"r*i,

de
de conducere (copie conform cu originalul), functie de conditiile

ParticiPare;

pentru categoriile

e. certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto

B,C,CE (copie conform cu originalul);
f. certificat de cazierjudiciar;
g. documente din care sa reiasa faptul ca indeplineste conditia de vechime minim
I an in cadrul Romsilva, conform metodolbgiei ( anexa nr.9, din Contractul
Colectiv de Munca al RNP-Romsilva in vigoare ;
h. carte de identitate (coPie );
i. certificat Psihologic;
j. certificat medical;
k. certificat de casatorie (copie conform cu original'ul, daca este cazul)' de munca
Colectiv
l. declaratia de incompuiibititut" (Anexa nr.10 din Contractul Resurse
Umane si
vigoare), ce se va pune la dispozitie de catre Biroul

in

Organizare, in original.
rezultatelor'
Termenul de depunere a contestatiilor: I zi lucratoare de la afisarea
se pot obtine de la sediul ocolului silvic'
Detalii privind bibliogafia si alte relatii suplim

TOBANU

