
REGIA NATIONALA A pADURILOR - ROMSIL VA 
DIRECTIA SILVICA TULCEA 


Strada ISACCEI nr 25 Cod pO$ta1820167 

Telefon 0240 I 517196, 517713, fax 0240 1516425 


e-mail:resumane@tulcea.rosilva.ro 

Nr 1224'; / 16.05.2017 

ANUNT 

Directia Silvica Tulcea , eu sediul Tn Tuleea, str. Isaeeei nr 25, 
organizeaza in data de 30 mai 2017 , orele 10,00 , la sediul sau, eoneurs
ttl t' tpen ru oeuparea urma oare or pos un vaean e 

• 12 (doisprezece) posturi de padurar, pentru: 
Oeolul Silvie Babadag 1 post 
Oeolul Silvie Cerna 1 post 
Oeolul Silvie Ciueurova 1 post pe durata determinata 
Oeolul Silvie Maein 2 posturi 
Oeolul Silvie Stejaru 3 posturi 
Oeolul Silvie Rusea 1 post pe durata determinata 
Oeolul Silvie Tuleea 3 posturi 

• 6 (sase) posturi paznic vanatoare, pentru 
Oeolul Silvie Babadag 1 post 
Oeolul Silvie Cerna 1 post 
Oeolul Silvie Ciueurova 3 posturi 
Oeolul Silvie Nieulitel 1 post 

• 1 ( un) post de muncitor necalificat, pentru 
Oeolul Silvie Babadag 1 post 

• 7 (sapte) posturi fasonator mecanic, pentru 
Oeolul Silvie Ciueurova 1 post 
Oeolul Silvie Maein 3 posturi 
Oeolul Silvie Rusea 1 post 
Oeolul Silvie Tuleea 2 posturi 

• 2 (doua) posturi tractorist, pentru: 
Oeolul Silvie Ciueurova 1 posturi 
Oeolul Silvie Maein 1 posturi 

• 2 (doua ) posturi ifronist, pentru 
Oeolul Silvie Rusea 1 post 
Oeolul Silvie Tuleea 1 post 

• 6 (sase) posturi muncitor silvicultor, pentru: 
Oeolul Silvie Babadag 1 post 
Oeolul Silvie Ciueurova 2 posturi 
Oeolul Silvie Maein 1 post 
Oeolul Silvie Rusea 2 posturi 

mailto:e-mail:resumane@tulcea.rosilva.ro


Consursul se 0 in conformitate cu prevederile art. 4 din 
9 la Contractu I Colectiv Munca al RNP- Romsilva - Metodologia privind 

in munca a saiariatilor din cadrul RNP- Romsilva . 

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

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

conditiile acordare al acestuia 
.. Sa nu neachitate RNP- Romsilva 
.. indeplineasca conditia de acordare a avizului port arma 

Pentru postul paznic vanatoare: 
.. a scoiil postliceale silvice , a liceului silvic, sau a 

cursurilor de calificare in de padurar 
.. Gradul profesional de padurar debutant sau sa indeplineasca 

conditiile de acordare al acestuia 
.. Sa nu debite neachitate RN Romsilva 
.. Sa indeplineasca conditia de acordare a avizului de port arma 

Pentru posturile de muncitori 
.. Absolventi profesionala sau a cursurilor calificare in 

pentru care doreste sa candideze 
debite neachitate catre RNP -Romsilva 

prin care solicita aprobarea conducatorului unita1ii 
participarea la verificarea organizata pentru ocuparea postului 
anuntat; 
2. Curriculum vitae; 

Diploma care studiile la condi1iile 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 
5. Certificat cazier judiciar ( pentru angajare SI aviz port arma) 
6. Buletin (carte) de identitate (original !?i copie ); 

Certificat medical care sa de sanatate, respectiv ca 
"apt din punct de vedere medical pentru a fi angajat" (pentru posturile de 
muncitori) 
"apt din punct de vedere medical pentru a detine folosi arme 
munitii" (pentru posturile de padurar Sl paznic vanatoare ) 
8.Aviz psihologic care sa ateste ca este: 
- "apt din punct de vedere psihologic pentru a ff angajat" (pentru posturile de 
muncitori) 
- "apt din punct de vedere psihologic pentru a sf folosl arme munitir 
(pentru posturile padurar si paznic vanatoare ) 



9. Atestat profesional in vederea exercitarii ocupatiei " agent de securitate" 
( doar pentru posturiie padurar si paznic vanatoare) 
10. Instructajul prevazut la art 70, alin 1 lit din Legea 295/2004. ( doar 
pentru posturile de padurar si paznic vanatoare) 
11. Recomandare de la ultim ul loc de munca din care profilul 
profesional ~i moral al candidatului 
12. Declaratie propria raspundere ca intruneste conditiile de acordare a 
avizului de port arma 

Termen de depunere a dosarului complet 29.05.201 ora 10,00. 

consta in 
cuno~tintelor profesionale examen si lnterviu pentru postul 
de inginer, conform art.12 si 13 din normele metodologice si interviu pentru 
posturile muncitori cali'ficati si necalificati. 
Nota minima pentru ocuparea postului 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 

La medii obtinute comisia candidatul reus it in raport cu 
personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul 

studiilor de sau suplimentare 

D. 

Relatii suplimentare pentru concurs si bibliografie se pot obline de la 
Compartimentul umane, organizare, programare, telefon 
0240/517713, 71 



REGIA NATIONALA A ROMSILVA 
DIRECTIA SIL APROBA 

Ing 

BIBLIOGRAFIE 

pentru postul de district silviel padurarl paznie vanatoare 


1. 	 Legea 46 12008 - Codul silvie; 
2. 	 Legea 171 12010 - privind sanctionarea contraventiilor silvice; 
3. 	 OUG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 
4. 	 HG nr. 1076/2009 privind de paza a Fondului 

HG nr 470/2014 pentru aprobarea Normelor privind provenienta, circulatia S1 

comercializarea materialelor lemnoase, spatiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat rotund, precum si a unor 
masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr 99512010 Parlamentului si 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce operatorilor 
care in1Toduc piata lemn si produce din lemn; 

6. 	 Legea 295/2004 privind si munitiilor; 
7. 	 Legea 407/2006 a ~i a protectiei fondului cinegetic, cu m odificarile Sl 

compi etaril e 
8. 	 HG nr 1679/2008- privind modalitatea de a despagubirilor ......."'''''''"',',,-''' 


~i a protectiei fondului nr. 407/2006, precum ~i 


fondurilor i?i proprietarilor silvice ~i 
domestice pentru ""V"'·"(;.,"L1A.Lv~ 
Ordinul 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 
practicarea 

10. 307/2006 - privind apararea contra incendiilor ; 
11. OMAI nr. 1475/2006 - Regulamentul privind situatiilor urgenta ca 

urmare a incendiilor padure; 

1 OUG 59/2000 - personalului silvie; 

13. OM 1648/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind compozitii, scheme si 

tehnologii de a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate 
14. OM 16491 2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea conducerea 

15. OM 16501 2000 	 Normelor tehnice privind ~LVI">VL si aplicarea 

2000 privind Normelor privind evaluarea HilA,""'L 

LV,L'..L'..........,'v destinata exploatarii; 

1 	 OM 504 12006 privind aprobarea Normelor pentru amenajarea padurilor; 
18. OM 454/2006 privind aprobarea Normelor si indrumarilor tehnice privind protectia 

padurilor; 
19. OM 2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind controlul anual al 

Ordinul 1540/201 Instructiuni privind temenele, modalitatile S1 perioadele de 
colectare, scoatere materialului lemnos 

21. OM 13461 2011 -	 privind evidenta, folosirea 
silvice de marcat; 


OM 669/2014- de modificare 


S1 "'''''''''''''''' 
1425/2006 - normativul de aplicare a 

http:V"'�"(;.,"L1A.Lv

