
Ii3SICNPP ROMÂNIA
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA
Slobozia, Str. Lacului, nr. 10, tel: 0243/236339, fax: 0243/232713,e-mail:cjpialomita@cnpas.org

Operator de dale cu caracter personal, inregistratla Autoritatea Nalionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
sub nr 11766

ANUNT ,

Casa Judeteana de Pensii Ialomita

organizeaza concurs

pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante,

În data de 1.04.2014 - proba scris si În 3.04.2014- proba interviu

Inspector, gradul profesional superior,

în cadrul Directiei Economice Evidenta Contribuabili, Compartimentul achizitii publice

Conditii de desfasurare a concursului

data sustinerii probei scrise: 1.04.2014 ora 1000

data sustinerii interviului : 3.04.2014 ora 1000

data pâna la care se pot depune dosarele de Înscriere: 20.03.2014

institutia la care se depun dosarele de Înscriere: Casa judeteana de pensii Ialomita cu sediul În

Slobozia, str Lacului nr 10, tel: 0243236339, fax: 0243232713, e-mail: cjpialomitaCcl!cnpas.org,

locul organizarii concursului: sediul institutiei

Conditii de participare la concurs

studii necesare: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în stiinte economice

vechime În specialitate necesara: 9 ani

alte conditii: cunostinte utilizare caIculator- nivel mediu

Bibliografie

· Ordonanta de Urgenta nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiunede servicii

- - -



. Hotarare nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

contractelor de concesiune de servicii

. Hotarare nr. 167 /2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea

Guvernului nr. 1.660/2006

. Ordin nr. 171 /2012, al presedintelui Autoritatii Nationale Pentru Reglementarea Si Monitorizarea

Achizitiilor Publice, cu privire la c1arificarilece vizeaza continutul documentatiei de atribuire

. Ordin nr. 509 /20 Il, al presedintelui Autoritatii Nationale Pentru Reglementarea Si Monitorizarea

Achizitiilor Publice, privind formulareacriteriilor de calificare si selectie

. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare

. Ordonanta de Urgenta nr. 55 /2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Legea 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice

. Legea 188/1999privind Statutul functionaruluipublic cu modificarilesi completarileulterioare

. Legea 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilorpublici, cu modificari si completari

. Hotarârea Guvernului nr 118/2012privind StatutulCasei Nationale de Pensii Publice

Formulare de Înscriere si relatii suplimentare :
la sediul institutiei, parter cam 4, tel 0243236339, fax 0243232713
Contact: Compartimentul Resurse Umane

-- --


