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Direc{ia Silvicd Suceava, cu sediul in Municipiul Suceava, B-dul l Mai nr.6,
organizeaz[. in data de 28.10.2021 ora 10.00 CONCURS/EXAMEN, (etapa I) - pentru
ocuparea urmAtoarelor posturi pe durata nedeterminata:

- 1 post de masinist terasamente(ifronist) - la O.S. Frasin;
- 1 post de fasonator mecanic - la O.S. Brodina ;- 2 posturi de tafist - 1 post la O.S. Frasin si 1 O.S. Falcaul
- I post de taietor silvic- la .O.S. Brodina.

Condifii minime de participare pentru tafist si ifronist:
- se detina certificat de absolvire a cursurilor de calificare/certificat de calificarc

profesionala./diploma de absolvice a scolii profesionale, etc., din care sa rezulte ca
este calificat in meseria,/ocupatia/calificarea de tafist si cel de ifronistl

- sa detina permis de conducere pentru categoriile corespunzatoare pentru tafist si
ifionist pe drumuri publice;

- sa nu fie inscris in cazierul judiciar;
- sa fie apt din punct de vedere medical pentru a desfasura activitatea specifica

postului;
- sa nu fie in litigiu cu D.S.Suceava.

Conditii minime de participare pentru fasonator mecanic:
- se detina certificat de absolvire a cwsurilor de calificare/certificat de calificare

profesionala,/diploma de absolvice a scolii profesionale, etc., din care sa rezulte ca
este calificat in meseria/ocupatia/calificarea de : operator la recoltarea si toaletarea
arborilor forestieri/drujbist/fasonator mecanic;

- sa nu fie inscris in cazierul judiciar;
- sa fie apt din punct de vedere medical pentru a desfasura activitatea specifica

postului;
- sa nu fie in litigiu cu D.S.Suceava.

Conditii minime de participare pentru taietor silvic:
- sa fie absolvent de minim 10 clase;
- sa nu fie inscris in cazierul judiciar;
- sa fie apt din punct de vedere medical pentru a desfasura activitatea specifica

postului;
- sa nu fie in litigiu cu D.S.Suceava.

Concursul/examenul se va desftgura la sediul ocolului silvic in cauzi.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 6 (sase) la

fiecare protra,
Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la sediul D.S.Suceava, pana in data

de 26.10.2021, orele 12.00 si vor cuprinde urmatoarele documente:
a. cerere prin care solicitd aprobarea conducdtorului unitdlii pentru participarea la

concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);



c. diploma lcertifrcat ce atesfi studiile prevdzute la condiliile de participare (copie
legalizatit);

d. permis de conducere (copie conform cu originalul), dupa caz, functie de conditiile
de pafticipare;

e. certificat de cazier jud iciar;
f. carte de identitate (copie );
g. certificat psihologic (dupa caz, functie de conditiile de participare);
h. certificat medical;
i. certificat de casatorie (copie conform cu originalul, daca este cazul).
j. declaratia de incompatibilitate (Anexa nr.10 din Contractul Colectiv de munca in

vigoare), ce se va pune la dispozitie de catre Biroul Resurse Umane si Organizare,
in original.

Termenul de depunere a contestatiilor: I zi lucratoare de la afisarea rezultatelor.
Detalii privind bibliogafia si alte relatii suplimentare se pot obtine de la sediul

institutiei si ocoalelor silvice.
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Anexa 1

CERERE DE 1NSCRIERE LA CONCURS

Domnule Director,

Subsemnatul (a) absolvent (a) a

promotia domiciliat (a) in

nr. telefon adresa mail:

Vd rog s5-mi aprobati participarea la concursul pentru ocuparea postului

de in cadrul pe duratd

nedeterminatS, organizat de Direclia silvicd Suceava in data de

Anexez la prezenta documentele prevdzute in anunlul de concurs.

DATA SEMNATURA

DOMNULUT DTREC'rOR GENERAL AL DtRECT|Et StLV|CE SUCEAVA



Anexa 2

DECLARATTE PE PROPRTA nASpUruOeRe

Subsemnatul (a) posesor

al Cl seria nr. cunosc6nd sanctiunile prevdzute de art.

325 din Codul penal privind falsulin declaralii, declar pe propria rdspundere, ci

nu md aflu in litigiu cu Regia NalionalS a Pidurilor - Romsilva/unitate sau

subunitate a acesteia.

Data Semndtura
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