REGIA NATIONALA A PADURILOR- ROMSILVA
Directia Silvici Iaqi
Str. Gheorghe Asachi, nr'2, Jud' Iagi' cod'700483'
tel t 02321244680; fax : 02321244631 ;
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Nr.10235 112.09.2013
Cdtre:

REDACTIA ZIARULUI,,EVENIMENTUL''
urmdtorul anunt' cu
Vd rugim sd Publicali in ziarul dvs., in data de 13.09.2013,
RO 36rPqiu40sv51174502400'
mentiunea cd Plata se face din contul nostru
deschis 1a BRD GSG IASI.
DIRECTOR,
Ing. Comeliu P

Direcliasilui"atugi"u."di'li,.str.Gh.Asachi,nr.Z,organtzeaza.conculsla

de munc6, in vie1a11t
sediul acesteia, conlbrm prevederilor contractului colectiv
pentru ocuparea postului
Anexa nr. 10, pct. (4), in data de 07'10'2013, ora 0900'
silvic Pascani'
vacant de economist (Cod COR 263102) la Ocolul
Conditii de particiPare :
- de vechime: minim 2 ani;
- studii: superioare economice:
Probele de concurs
probd scrisd;

:

-

interviu.
la sediul Direcliei
Termenul limitd de depunere a dosarelor: 30'09'2013
5llvlce Ia$I.
afi qarea rezultatelor:
Termenul pentru depunerea contestatiilor,, dupd anunlareal
3 z1le.

p.in care solicitd aprobarea conducdtodui unitdlii pentru ParticiParea
anunlat;
la verificarea organizatd pentru ocuparea postutul vacant
curriculum vitae;
participare (original 9i
dioloma ce ateste studiile prevdzute la condiliiie de

."*.

copie);
camet de muncd (original 9i copie);
certificat de cazier judiciar;
buletin (carte) de identitate (original 9i copie);
s6 ateste starea de
adeverinld medicald eliberatd de medicul de familie care
sanatate. respectiv ca este apt pentru angajarel
rezulte Profilul
recomandare de la ultimul loc de muncd din care sd
profesional gi moral.
umane.
Relaiii suplimentare la telefon : 02321 244680, compartiment resurse

Directia Silvica lasi
Anexa la anuntul nr. tO235l!2.09.201.3

COI{CURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECOI\IOMIST LA OCOLUL SILVIC
PASCANT

L. Legea nr.46/20A8
Romaniei, Partea

-

din data de 07.10.2013

Codul silvic, publicata

in Monitorul

Oficial

al

l, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificarile

si

completarile ulterioare;
2.

Hotararea Guvennului

l\ationale

a

Padunilor

nr. ?29/2A@9 privind reorganlzarea Regiei
- Ron'lsilva si aprobarea negularnentului de

organizare si functionare, publicata

in Monitorul Oficial al

Romaniei,

Pariea l, nr. t62 din 16 martie 2009;
3.

Legea contabilitatii nn.

82/I99I, publicata in Monitorul Oficial al

Rornaniei, Fantea I, nr.454 din 1.8 iurrle 2008, republicata in Monitorul
Oficial ai Romaniei, Pariea l, nr. 162 din 16 nrartie 2009, cu modificarile si

completari le uNterioare;
A

Ordinul Ministerului Flnarotelon Publice nn. 3055/2009, p'.lblicat

lr0

MonriioruI Oficialal Rornraniei, Partea l, nr.756 dln ].0 t'loiernbnie 2009,

c{J

modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea

nr. 57!/20A3 privind Codul fiscal, publicata in Monitorui Oficial

Rornaniei, Pat'tea
conn

pleta rile

u

l, nr.927 din 23 decembrie

2003, cu nnodificarile

^l

si

lierioare;

6. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea l\orrnelor
metodologice de aplicare

a

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

publicata

in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea

l, nr. 1.12 din 6

februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 22/t969 privind angajarea gestionarilor, constituirea

de

garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor
socialiste, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969, cu

modificarile si completarile ulterioa re;

8. Decretul Consiliului

de Stat nr.

2A9/1976 pentru aprobarea

Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, publicat in
Buletinul Oficial nr. 54 din 6 iulie 1976;

9. Ordinul Ministerurlui Economiei si Finantelor nr. 3512/2AA8
documentele financiar-contabile, publicat
Romaniei, Partea
completarile

u

in

privind

Monitorul Oficial

al

l, nr. 870 din 23 decembrie 2008, cu modlficarile

s

lterioa re;

l0.Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/20O9 pentru aprobarea
l\onmelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelon, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul

Oficial

al

Romaniei, Pariea

l, nr. 7O4 din 20 octombrie

2009,

cu

modifica rile si connpletarile ulterioare;
X.l-.Ordonanta Guvernului nr. 1I9 /1999 privind controlul intern si controlul

financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

nr.799 din L2 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Director,
!ng.Farascan CorneN!u
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