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Intrebare

Data
întrebării
Vă contactez în vederea obţinerii de informaţii 27.01.2020
suplimentare cu privire la posturile scoase la
concurs, prin anunţul din data de 20.01.2020, în
cadrul compartimentului verificare proiecteunitatea verificare achiziţii și conflict de
interese.
Am citit condiţiile de selecţie, însă aș avea nevoie
de informaţii cu privire la nivelul salarial, norma
și programul de lucru, precum și posibilitatea
trecerii la un contract de muncă pe perioadă
nedeterminată după data de 31.12.2023.
De asemenea, referitor la " Copii ale
documentelor care sa ateste vechimea în muncă
"aș vrea să știu, dacă pe lângă adeverinţa de la
angajator+ copie fișa postului, aș putea prezenta
o copie a stadiului de cotizare de la Casa
judeţeană de pensii, directia economic, strategii
de cotizare si arhive+ o copie a cărţii de muncă
care să ateste vechimea în muncă, cu precizarea
că originalul cărţii de muncă l-am pierdut.

Răspuns

Pentru Expert IA Compartiment verificare
27.01.2020
proiecte -Unitate verificare proiecte - cerinta de
a avea calitatea de emembru CECCAR poate fi
inlocuita cu cea de membru al Camerei
Auditorilor Financiari din Romania si experienta
in auditul proiectelor implementate din fonduri
nerambursabile?
Pentru Expert II A - 2 posturi - Compartiment
27.01.2020
verificare proiecte -Unitate verificare proiecte unde va fi locatia postului? Pentru expert I A am
vazut mentionate reprezentantele teritoriale dar

Nu, această cerinţă nu poate fi înlocuită.

Salariul brut este 13067 lei pentru Expert IA.
Contractul de muncă este cu normă întreagă. Programul este
cel al instituţiei, respectiv: de luni până joi de la 8 la 16,30,
vineri de la 8 la 14.
Salariile personalului contractual angajat în afara organigramei
sunt aprobate prin contractul de asistenţă tehnică, (cod
MYSMIS 132560) și sunt prevăzute până la data de 31.12.2023.
Nu există posibilitatea trecerii la un contract de muncă pe
perioadă nedeterminată.
Stagiu de cotizare de la Casa de Pensii și copie a cărţii de
muncă, nu sunt suficiente. În cazul în care aţi pierdut cartea
de muncă aveţi nevoie de adeverinţe de la angajatori.

Posturile de Expert II sunt la sediul instituţiei din Cluj Napoca.
Activitatea acestor experţi se va desfășura la acest sediu.

4

la Expert II A se mentioneaza doar numarul de
posturi. Pot aplica si cei din teritoriu si sa isi
desfasoare activitatea la una din Reprezentante?
Care este nivelul salarial pentru Expert II?
29.01.2020

Salariul brut este 10912 lei.

