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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 Șef birou din cadrul compartimentului 

“Analize și studii”. 

 

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. 
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Condiții specifice: 

a) este absolvent de studii superioare de lungă durată în sociologie 

sau asistență socială; 

b) are o vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani; 

c) alte condiții: 

• cunoașterea la nivel mediu a cel puțin unei limbi de circulație 

internațională; 

• cunoștințe generale despre aplicațiile  Microsoft Office și navigare 

internet; 

• alte abilități precum: capacitate de sinteză, abilități de comunicare, 

planificare și organizare a activităților, lucru în echipă, claritate și 

coerență în exprimare. 

 

 

 

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. 

• Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 

• Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

• Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război. 

• Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale. 

• Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii. 

• OU nr. 8/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative. 

• Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 

• Hotărârea nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, în cadrul prefecturilor. 

 

  

* 

*            * 

 

 

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 
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