CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR DE
PENSIONARI ȘI AL PERSOANELOR VÂRSTNICE
Str. George Vraca, nr. 9, etaj 1, sector 1, București, cod: 010146, CIF: 13153430
tel: (004) 021 312 44 31, fax: (004) 021 312 44 45, e-mail: secretariat@cnpv.ro, web-site: www.cnpv.ro

CONCURS
Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al
Persoanelor Vârstnice cu sediul în București, str. George Vraca, nr. 9,
etaj 1, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale
vacante
de
Expert-economist
din
cadrul
compartimentului “Financiar-contabilitate”.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției, str. George Vraca , nr.
9, etaj 1, sector 1, Bucuresti, astfel:
- Proba scrisă în data de 29 martie, ora 10:00
- Proba interviu în data de 4 aprilie, ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţii generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului;
e) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care
a intervenit reabilitarea;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții specifice:
a) este absolvent de studii superioare de lungă durată în științe
economice;
b) are o vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
c) alte condiții:
• cunoștințe generale despre aplicațiile Microsoft Office și navigare
internet;
• disponibilitate pentru muncă de teren (trezorerie, banca);
• experiență pe un post similar într-o instituție publică.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
perioada 8-21 martie 2022 la sediul CNOPPV, din Str. George
Vraca, nr 9, Sector 1, București, între orele 9-15.

Dosarul va conține:
-cererea de înscriere la concurs;
-curriculum vitae;
-copia și originalul carnetului de muncă sau/şi adeverinţă de
vechime;
-copie carte de identitate și originalul;
-copia documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;
-adeverinţă medicală;
-cazierul judiciar.

Bibliografia pentru candidați este următoarea:
• Legea 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea CNOPPV, cu
modificările şi completările ulterioare.
• ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale.
• LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
• ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)privind
controlul intern și controlul financiar preventive.
• LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002privind finanțele publice.
• ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009pentru aprobare Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii.
• HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, conţinutul,
modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate".

*
*

*

Relaţii suplimentare la sediul menționat mai sus, persoană de contact:
Irina Enache telefon 021.312.44.31 și pe site-ul instituției www.cnpv.ro

Președinte,
Preda NEDELCU

