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ANUNT
In

la indeplinire a Hotararii Consiliului de Administratie
rlr.16127 .10.2027, cu privire 1a structurile organizatorice actualizate confom
vederea ducerii

Metodologiei privind gradarea rinitatilor si subunitatilor Regiei Nationale a Padurilor
Romsilva si in conformitate cu pct.3 din Aaexa nr.9 la contractul colectiv de Munca
in vigoare, in data de 16.1r.2021, incepand cu orele r0.00, 1a sediul DirecJiei silvice
Suceava din B-du1 1 Mai nr.6, Suceava, va avea loc examenul de promovare in
functii, etapa a Io prin verificarea cunostintelor si aptitudinilor profesionale
pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 2 posturi de inginer silvic pe durata nedererminata - la ocoalele silvice
Pojorata si Moldovita;
- 3 posturi de tehnician silvic pe duruts nedeterminata - la O.S. pojorata,
o.s. vama (atelier depozit masa lemnoasa) si o.S. Gura Humorului (atelier
pepiniera);
- 3 posturi de maistru silvic (sr) pe durata nedeterminata - la ocoalele Gura
Humorului, Falcau si Patrauti;
- 3 posturi de maistru silvic(MT) pe durata nedeterminata - la ocoalele
silvice Frasin, Stulpicani si Gura Humorului;
- 1 post de sefformatie exploarare (sr) pe durata netleterminata - la ocolul
s ilvic Frasin;
- I post de sef atelier pepiniera (sr) pe duratu nedeterminata - la ocolul
silvic Gura Humorului;
- I post de functionar administrativ(M) pe durats nedeterminata- la ocolul
silvic Dolhasca.
Examenul de promovare in functii prin verificarea cunostintelor si aptitudinilor
profesionale, etapa a I a, se va desfiqura potrivit Metodologiei prevdzutd in Anexa
nr.9 la Contractul Colectiv de Muncd al R.N.P.- Romsilva nr.6212021.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7 (sapte).
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sa cunoasca limba romAn6, scris si vorbit;

sa aiba capacttate deplina de exercitiu;
sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
- sa aiba studiile si pregatirea adecvate pentru ocuparea functiei pe care se incadreaza;
- sa aiba cel putin 12 luni vechime in unitati silvice;

-

- si nu fi

fost condamnat pentru sdvdrgirea cu intentie a unei infracliuni contra
persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autoritdtii, infracfiuni de coruplie

qi de serviciu, infrac{iuni contra infiptuirii justiliei,, infracliuni de fals ori a unei
infractiuni sbvarqite cu intenlie ce l-ar face incompatibil cu exercitarea func{iei;
- nu se afld. in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevdzute de lege;
- sa nu se afle in litigiu cu Regia Nationala a padurilor-Romsilva/unitate sau
subunitate a acesteia;
- sa nu se afle intr-una din situatiile de incompatibilitate prevanrte de art.35 din
Contractul Colectiv de Munca al Regiei Nationale a padurilor- Romsilva.

2. Condilii specifice de participare si selectie a candida{ilor:

Pentru postul de inginer silvic, sef formatie exploatare ST, sef atelier ST,
maistru silvic ST

a) sd aibd studii universitare, respectiv studii superioare de lungd duratd, absolvite cu
diplomd de licenld in domeniul silviculturii;

b)sa detina gradul profesional minim- ,,inginer debutant" sau sa indeplineasca
conditiile de acordare grad profesional ,,inginer debutant'., confom prevederilor
OUG nr.5912000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru postul de tehnician silvic, maistru silvic MT:
a) sd aibd studii medii tehnice, respectiv liceu silvic sau scoala profesionala silvica,
recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Muncii si Justitiei
Sociale.
b) sa detina gradul profesional minim- ,,tehnician debutant"si ,,padurar gtadatia r',
pentru postul de maistru silvic, sau sa indeplineasca conditiile de acordare grad
profesional ,,tehnician debutant", confom prevederilor OIJG nr.5912000, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pentru postul de functionar administrativ
a) sa aiba studii medii, respectiv diploma de absolvirea liceului.
3. Pentru inscrierea la examenul de promovare in functii, candida{ii vor

prezenta urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la examenul de promovare in functii prin verificarea
cunostintelor si aptitudinilor profesionale organizat de conducerea unitdtii, in
original (Anexa l)l
b) actul de identitate, in copie conform cu originalul;
c) copia certificatului de casatorie sau a altor acte(doar jn cazul in care numele de pe
actele depuse 1a dosar este diferit de cel de pe actul de identitate), certificate confom
cu originalul:
d) diploma ce atesta studiile prevazute in conditiile de participare, in copie legalizata;
e) adeverinta de vechime in munca;
f) aviz psihologic cu mentiunea apVinapt psihologic, in original;
g) curriculum vitae potrivit modelului comun european, in original, datat si semnat;
h) adeverin{d medicald, care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare postului,
eliberatd cu cel mult 3 luni anterior datei examenului, de c6tre medicul de familie al
candidatului, in original;
i) certificat de cazier judiciar, original;
j) recomandare de la ultimul loc de munc6 din care s6 rezulte profilul profesional qi
moral;

k) declarafie pe proprie rdspundere cd nu se afld in iitigiu cu Regia Nalionard a
P[durilor * Romsilva,/unitate sau subunitate a acesteia, in original (A*nexa 2j;
* Pe documentele solicitate in copie fiecare candidat
va scrie roconlbrm cu

originalul'o gi va semna.
4. Termenul limita si locul de depunere al dosarului :
15,11,2021, orele 10.30 la secretariatul Direcliei Silvice Suceava din
B-dul 1 Mai
nr.6, Suceava.
5. Etapele de desfasurare a examenului de promovare in functii:
a) Selectia dosarelor de inscriere de catre comisia privind examenul
de promovare in
functii prin verificarea cunostintelor si aptitudinilor profesionale pebazaindeplinirii
conditiilor generale si specifice de participare la examen :
b)Proba i'terviu (cu mentiunea ca pentru ocuparea po.trrui sa fie inscris
un singur

candidat) ;
Sustinerea interviului se va face in ordinea cronologica a inscrierii
dosarelor.
Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie sa-obtina
cel putin nota 7.00.
Pentru interviu se acorda note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei
de
examinare.
6- calendarul de desfiqurare a probelor la examenur de promovare:
a) depunerea dosarului care contine documentele necesare inscrierii
la examen pana
la data de 15.11,2021, orere r0.30 (documentere depuse dupa acest termen
nu vor fi
analizate de catre comisia de examinare):
b) selectia dosarelor de inscriele, pe baia indeplinirii conditiilor generale
si specifice
de participare la examenul de promovare si afisarea candidatilor validati pentru
participarea 1a examenul de promovare in data de ls.ll.2}2l,ora
14.00 la sediul si
pe site-ul Directiei Silvice Suceava:
c) depunerea contestatiilor la etapa de serectie a dosarelor in data
de 15.11.2021 intre
orele 14-15.00 la secretariatul Directiei Silvice Suceava;
d) l5.ll.202lo orele 16,00 - solutionarea contestatiilor 1a etapa de veriflcare a
dosarelor si afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor. la sediul si pe
site-u1
Directiei Silvice Suceava;
e) sustinerea examenului de promovare in functii in data de 16.11.2021,
ora 10.00
la sediul Directiei Silvice Suceava;
f) afisarea rezultatelor examenului de promovare in functii ia sediul si pe site-ul
Directiei Silvice Suceava;
Dupa afisarea rezultatelor, candidatii nemultumiti pot depune contestatie
in
termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la sediul D.S.
Suceava, sub
sanctiunea decaderii din acest drept.
Dosarele de concurs nu se restituie!

Detalii privind tematica qi bitrliogra{ia sunt disponibile at6t ra sediur

Direc{iei Silvice Suceava si la subunitatile acesfeia.
Informa{ii suplimentare se pot obline ra sediul Directiei silvice SuoeavaBiroul Resurse Umane si Organizare - te1.0230 2I7 202.

Anexa

1

CERERE DE 1NSCRIERE LA CONCURS

Domnule Director,

absolvent (a)

Subsemnatul (a)

promotia

a

domiciliat (a) in

nr. telefon

adresa mail:

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

in

nedeterminatS, organizat

pe

cadrul

de Direclia silvicd Suceava in data de

Anexez la prezenta documentele prevdzute in anunlul de concurs.

DATA

duratd

SEMNATURA

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

Anexa 2

DECLARATTE PE PROPRTA nASpUruOeRe

Subsemnatul (a)
al Cl seria

nr.

posesor
cunosc6nd sanctiunile prevdzute de art.

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

nu md aflu in litigiu cu Regia NalionalS a Pidurilor - Romsilva/unitate
subunitate a acesteia.

Data

Semndtura

ci

sau

