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Direclia Silvicd Suceava, cu sediul in Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr.6,

organizeazd in data de 22.06.2022 ors t!,00t CONCURS/EXAMEN, (etapa I) - pentru

ocuparea urm[toarelor posturi pe durata nedeterminata:

- 1 post de muncitor necalificat - la Ocolul Silvic Putna

- 1 post de tafist - la Ocolul Silvic Putna

- 2 posturi de fasonator mecanic- la Ooolul Silvic Solca(l) si Ocolul Silvic Putna(l)

- 1 post de taietor silvic-- la Ocolul Sil'vic Solca

Conditii minime de participare pentru muncitor necalificat:
- Studii : 10 clase;

- sa fie apt din punct de vedere medical
postului;

- sa nu fie in litigiu cu D.S.Suceava'
- sa nu fie inscris in cazierul judiciar;

Condifii minime de participare pentru tafist:

pentru a desfasura activitatea specifica

- se detina certificat de absolvire a cursurilor de calificarclcertificat de

profesionala/diploma de absolvice a scolii profesionale, etc., din care sa

este calificat in meseria/ocupatia/calificarea de tafist;
- sa detina permis de conducere pentru categoriile corespunzatoare pentru tafist pe

drumuri publice (categoriile B/C sau Tr);
- sa nu fie inscris in cazieruljudiciar;
- 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 cursurilor de calificare/certificat de calificare

profesionala/diploma de absolvice a scolii profesionale, etc., din care sa rezulte ea

este calificat in meseria/ocupatia/calificarea de : operator la recoltarea si toaletarea

arborilor forestieri/drujbist/fasonator mecanic ;

- sa nu fie inscris in cazieruljudiciar;
- 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.

Conqursul/examenul se ylr desflsura potrivit Metodologiei previzut[ in Anexa
nr.9 la Contractul Coleptiv de Munci al R.N.P.- Romsilva nr.62l2021 si va consta in
probi sc{isa si interviu.

Concursul/examenul se va desfb$ura la sediul ocolului silvic in cauzd.

calificare
rezulte ca



Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 6 (sase) la
fiecare proba.

Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la sediul D.S.Suceava, pana in data
de 20.06.2022, orele 16.00 si vor cuprinde urnnatoarele documente:

a. cerere prin care solicitd aprobarca conduc[torului unitalii pentru participarea la
concursul or ganizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;

b. curriculum vitae (model european);
c. diploma lcerlifi,cat ce atestd studiile prevdzute la conditriile de participare (copie

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

de participare;
certifi cat de cazier judiciar;
carte de identitate (copie );
certificat psihologic (dupa caz, functie de conditiile de participare);
certificat medical;
certificat de casatorie (copie oonform cu originalul, daca este cazul).
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: 1 zilucratoarc 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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