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ANUNT 

Directia Silvica Tulcea, cu sediul In Tulcea, str. Isaccei nr 25, 
organizeaza in data de 9 februarie 2017, orele 10,00, la sediul sau, concurs, 
t I· . t ttl t· te apa In SIS em promovare -pen ru ocuparea urma oare or pos un vacan e 

• 1 Jun) post de padurar, pentru: 
1 Ocolul Silvic Ciucurova 11 post 

• 2 (doua ) posturi de sef district silvic 
1 Ocolul Silvic Ciucurova 11 post 
1 Ocolul Silvic Babadag 11 post 

Consursul se organlzeaza In conformltate cu prevedenle art. 3 din Anexa 
9 la Contractul Colectiv de Munca al RNP- Romsilva - Metodologia privind 
promovarea si incadrarea in munca a salariatilor din cadrul RNP- Romsilva . 
La concurs pot participa doar angajati ai RNP- Romsilva. 

A.1 Conditii de studii si vechime pentru participarea la concurs 
pentru posturile scoase la concurs: 

Pentru postul padurar: 
• 	 Absolventi a scolii postliceale silvice , a liceului silvic, sau a 

cursurilor de calificare in meseria de padurar 
• 	 Gradul profesional de padurar debutant sau sa indeplineasca 

conditiile de acordare al acestuia 
• Sa nu inregistreze debite neachitate catre RNP- Romsilva 
• Sa indeplineasca conditia de acordare a avizului de port arma 

Pentru postul set district silvic: 
• 	 Absolventi a studiilor superioare tehnice sau a scolii 

postliceale silvice (Iiceului silvic) , 
• 	 Gradul profesional de tehnician silvic III sau inginer silvic 

debutant. 
• Sa nu inregistreze debite neachitate catre RNP- Romsilva 

B. Pentru Inscrierea la concurs, candidatii vor depune la secretariatul 
uniHitii un dosar care va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente : 
1. Cerere prin care solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru 
participarea la verificarea organizata pentru ocuparea postului vacant 
anuntat; 
2. Curriculum vitae; 
3. Diploma care atesta studiile prevazute la conditiile de participare sau 
adeverinta de absolvire a acestora (original si copie); 
4. Carnet de munca (copie) si extras din Revisal pentru perioada lucrata 
dupa 1 ianuarie 2011 
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5. Certificat de cazier judiciar ( pentru angajare si aviz port arma) 
6. Buletin (carte) de identitate (original ~i copie ); 
7. Certificat medical care sa ateste starea de sanatate, respectiv ca este: 

"apt din punct de vedere medical pentru a detine si folosi arme si 

munitii" 

8.Aviz psihologic care sa ateste ca este- "apt din punct de vedere psihologic 

pentru a detine si folosi arme si muniti/" 

9. Atestat profesional in vederea exercitarii ocupatiei de " agent de securitate" 

( doar pentru posturile de padurar) 

10. Instructajul prevazut la art 70, alin 1 lit "d" din Legea 295/2004. 

11. Recomandare de la locul de munca din care sa rezulte profilul profesional 

~i moral al candidatului 

12. Declaratie pe propria raspundere ca intruneste conditiile de acordare a 

avizului de port arma 


Termen de depunere a dosarului complet 7.02 .2017, ora 10,00. 

C. Concursul se organizeaza in conformitate cu prevederile din anexa 
nr. 9 la Contractu I Colectiv de Munca ~i consta in verificarea 
cuno~tintelor profesionale pe baza de examen scris si interviu pentru postul 
de inginer, conform art.12 si 13 din normele metodologice si interviu pentru 
posturile de muncitori calificati si necalificati. 
Nota minima pentru ocuparea postului este 7,00. 

Pentru interviu si proba scrisa se acorda note de la 1 la 10, de fiecare 
membru al comisiei de examinare . 

Candidatii care la proba scrisa vor obtine 0 nota sub 5 nu vor intra la 
proba interviu . 

La medii egale obtinute comisia stabileste candidatul reusit in raport cu 
datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul 
studiilor de baza sau suplimentare 

D. Bibliografia pentru concurs este afisata la avizierul unitatii. 

Relatii suplimentare pentru concurs si bibliografie se pot obtine de la 
Compartimentul Resurse umane , organizare,programare , telefon 
0240/517713 , 517196. 


