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ANUNŢ
Etapa I de promovare
AGENT DE TEREN -Perioadă nedeterminată
În temeiul Legii 53/2003 - Codul Muncii, în conformitate cu prevederile art.11 şi a
Contractului Colectiv al Muncii Romsilva în vigoare, referitoare la promovarea şi
încadrarea în muncă a salariaţilor din cadrul unitaţilor Regiei Nationale a PadurilorRomsilva,
completate
prin
adresa
conducerii
regiei,
inregistrată
sub
nr.12518/VS/11.07.2011 privind Procedura de ocupare a posturilor vacante de la nivelul
unitaţilor teritoriale din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din centrala
regiei şi având în vedere aprobarea Regiei nr.25736/AC/30.08.2012 de deblocare a unui
post de agent de teren în structura administraţiei, Administraţia Parcului Naţional Munţii
Măcinului organizează în data de 21.09.2012, ora 10 la sediul său, examen/concurs pentru
ocuparea postului vacant.
Condiţii de înscriere la examen/concurs:
• Dosare complete depuse până la termenul specificat,
• Studii medii şi calificare în domeniul ariilor protejate sau studii în specialitate silvică
cu grad minim de tehnician silvic debutant.
Documente necesare pentru întocmirea dosarului :
• Cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unitaţii pentru participarea la
verificarea oraganizată pentru ocuparea postului vacant anunţat,
• Curriculum vitae,
• Diplomă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie),
• Carte de muncă (original şi copie),
• Certificate de cazier judiciar,
• Buletin (carte) de identitate (original şi copie),
• Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sanătate,
respectiv că este apt pentru angajare,
• Recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi
moral (absolvenţii care se incadrează prima data vor prezenta recomandare de la
unitatea de invaţământ absolvită).
Bibliografia pentru prezentul examen/concurs este afişat la sediul Administraţiei Parcului
Naţional Munţii Măcinului
Director Parc,
Roşca Viorel

