
 

A N U N T 
 

REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI, cu sediul în localitatea 

Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita Nasaud organizează în data 04 IULIE 2022 

ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de “Operator la colectatul si manipulatul 

lemnului” cu contract individual de munca pentru o perioada nedeterminata. 

Concursul va consta in proba scrisa si interviu, nota minima pentru a fi declarat 

admis fiind 7. 

Conditii specifice de participare : 

- Studii de specialitate; cursuri de specialitate; 

- Cunostinte de legislatie silvica; 

- Disponibilitate pentru a lucra in program prelungit; 

- Corectitudine. 

Dosarele se vor depune la secretariatul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului 

pana la data de 28 IUNIE 2022 ora 16.00, si trebuie sa cuprinda: 

• cerere prin care se solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru participarea la 

concursul organizat pentru ocuparea postului anuntat; 

• curriculum vitae; 

• buletin (carte) de identitate  (copie); certificat de nastere/casatorie (copie); 

• diploma de studii (copie); 

• carnet de munca (copie)/adeverinta vechime (copie) ; 

• certificat de cazier judiciar; 

• adeverinta care sa ateste starea de sanatate ( cu mentiunea apt pentru angajare); 

• recomandare de la ultimul loc de munca. 

 

Experienta in domeniul silvic constituie un avantaj. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din localitatea Bistrita Aleea Jupiter 

,nr 2, jud. Bistrita Nasaud, la telefon 0263/ 217.813, E-mail os_sieu@yahoo.com 

Examenul are doua probe : o proba scrisa in data de : 04 IULIE 2022 ora 10.00  

                                            Interviul in data de : 06 IULIE 2022 ora 10.00  

Afisarea rezultatului definitiv : 08 IULIE 2022 

mailto:os_sieu@yahoo.com


Bibliografie: 

- Ordinul 1540 / 03.06.2011 – Capitolul III – Reguli silvice privind exploatarea 
masei lemnoase si Capitolul V, sectiunea A – Curatarea parchetelor de 
exploatare; 

- “Mecanizarea exploatarilor forestiere” – Stefan Ungureanu editura Universitatii 
“TRANSILVANIA”Brasov 
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