
                      CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR DE 

                       PENSIONARI ȘI AL PERSOANELOR VÂRSTNICE           
 

 

ANUNȚ 

 

                   CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR DE PENSIONARI ȘI AL 

PERSOANELOR VÂRSTNICE cu sediul in BUCUREȘTI, str. George Vraca nr.9, et.1, 

sector 1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două 

posturi contractuale vacante de execuție, cu normă întreagă, pe perioadă 

nedeterminată  de referent – debutant  (sociolog), studii superioare, în cadrul 

Biroului “Analize și studii”. 

                   Concursul se va desfășura in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

                   Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1. Selecția dosarelor 

2. Proba scrisă 

3. Interviu      

                 Condițiile generale de participare la concurs: 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui 

stat parte la Acordul privind spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia 

Confederației Elvețiene; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are capacitate de muncă in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul 

muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

d) 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; 

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime in specialitate și după caz, alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității 

naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, 

infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face 

o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru 

care candidează, cu excepția situației pentru care a intervenit reabilitarea. 



g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului 

de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de 

care s-a folosit pentru  săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de 

siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 slin.2 din Legea nr.118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii 

nr.76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice 

Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin (1) lit.h). 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

a) nivelul studiilor: superioare absolvite cu diplomă de licență; 

b) domeniul studiilor: sociologie; 

d) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesara; 

e) vechime în muncă: nu este necesara; 

f) 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 

 

  Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- 13.02.2023- Publicare anunț 

- 27.02.2023- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – ora 

12.00; 

- 28.02.2023 – Afișare selecție dosare – ora 15.00 

- 01.03.2023- Termenul de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor de 

concurs – ora 15.00 

- 02.03.2023 – Afișarea soluționării contestațiilor –ora 15.00 

- 03.03.2023 – PROBA SCRISĂ- ORA 9.00 

- 06.03.2023 – Afișarea rezultatelor la proba scrisă – ora 15.00 

- 07.03.2023 – Termenul de depunere a contestațiilor privind proba scrisă – ora 15.00 

- 08.03.2023 – Soluționarea si afișarea soluționării contestațiilor privind proba scrisă – 

ora 15.00 

- 09.03.2023 – PROBA INTERVIU – ORA 9.00 

- 10.03.2023 – Afișare rezultate proba interviu – ora 15 

- 13.03.2023 – Termen depunere contestații privind proba interviu – ora 15 

- 14.03.2023 – Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba interviu – ora 

15.00 

- 15.03.2023 – Afișarea rezultatelor finale – ora 15.00 



      Locul de desfășurare a concursului este la sediul Consiliului National al 

Organizațiilor de   Pensionari și al Persoanelor Vârstnice din str. George Vraca Nr.9, et.1, 

Sector 1 București. 

 

   Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituției și trebuie sa 

conțină: 

a. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a H.G. 

136/2022; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, aflate în termen de valabilitate; 

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 

schimbarea de nume, după caz; 

d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția 

publică; 

e. copie carnet de muncă sau/și adeverințe de vechime eliberate de angajatori pentru 

perioade lucrate; 

f. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h. curriculum vitae, model comun european. 

 

Notă: Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27.02.2023 ora 12:00 la sediul 

instituției, iar informații suplimentare se pot obține la telefonul instituției 021.312.44.31 

între orele 9 și 14 sau pe site-ul instituției www.cnpv.ro 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnpv.ro/
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