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DIRECȚIA ECONOMICĂ / SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Pentru a asigura numărul optim de personal de specialitate, COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
CNI SA a demarat selecția pentru ocuparea postului de:

INGINER / ARHITECT CONSTRUCŢII CIVILE
Principalele responsabilități ale ocupanților acestor posturi vor fi:
1. Verificare a documentaţiile tehnico-economice, indiferent de faza de proiectare (DALI, SF,
PT+DDE+CS, etc.);
2. Verificare a proiectelor tehnice, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute
pentru realizarea construcţiei;
3. Întocmirea şi verificarea situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale şi orice altă
documentaţie cu caracter tehnic;
4. Asistă managerul de proiect la supervizarea tuturor detaliilor de construcţie, în concordanţă
cu termenii contractuali şi specificaţiile tehnice;
5. Întocmirea raportărilor referitoare la situaţia din teren;
6. Întocmirea documentaţiilor necesare în vederea promovării la finanţate a obiectivelor de
investiţii;
7. Furnizarea soluţiilor tehnice optime pentru rezolvarea situaţiilor întâmpinate în execuţia
lucrărilor.
Cerințe:
➢ Studii superioare tehnice de specialitate în construcții;
➢ Experiență în domeniu de minim 5 ani;
➢ Experiență verificare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, note de comandă
suplimentare (NCS), note de renunţare (NR) etc.;
➢ Cunoștinte avansate de utilizare a programelor Microsoft Office (Excel, Word, Outlook
etc.);
➢ Disponibilitate pentru deplasări;
➢ Experiență de lucru în execuție, urmărire lucrări;
➢ Experiența de lucru cu autoritățile publice, experiență în proiectare, execuție sau
achiziții publice reprezintă un avantaj;
➢ Cunoșterea H.G. 907/2016 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice.

www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, Bucureşti • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

DIRECȚIA ECONOMICĂ / SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Pachet salarial/beneficii:
➢ Pachet salarial atractiv;
➢ Posibilităţi de promovare;
➢ Mediu de lucru plăcut şi profesionist.
Pentru a aplica pentru acest post trimiteți un CV însoțit de o scrisoare de intenție și de
declarația de luare la cunoștință a informării cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal în atenția Serviciului Management Resurse Umane, prin email: recrutare@cni.ro.
Aplicațiile care nu vor fi însoțite de declarația de luare la cunoștință a informării cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal nu vor fi luate în considerare.
În vedere respectării prevederilor Regulamentului general 2016/679 privind protecția datelor
(„GDPR”) precum și a legislației națională specifice aflată în vigoare, vă rugăm ca o dată cu
transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție să ne transmiteți, în scris, acceptul
dumneavoastră privind introducerea CV-ului în baza de date a CNI. Aplicațiile care nu vor fi
însoțite de acest accept nu vor fi luate în considerare.
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Declarație

Subsemnatul/a …………………….…………………………………………………………………… , declar că
am luat la cunoștință de temeiul, scopul și perioada prelucrării, măsurile de securitate,
precum și de drepturile persoanelor vizate prezentate în Informarea candidaților cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal din anunțul de angajare pentru postul de
……………………………………………………………… afișat pe site-ul societății Compania Națională de
Investiții “C.N.I.”-S.A. (www.cni.ro).

Semnatura,

Data ……………………….
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Informarea candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
În vederea respectării prevederilor Regulamentului general 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, precum și a legislației naționale specifice aflată în vigoare, vă aducem la cunoștință
următoarele :
1. Temeiul prelucrării
• art. 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul 79/2016 - interesul legitim al operatorului,
• art. 6 alin (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016 - executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract,
• art. 6 alin (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 – îndeplinirea unei obligații legale
ce revine operatorului.
2. Scopul prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în vederea identificării, selectării și angajării
de personal pe posturile vacante din cadrul societății Compania Națională de de Investiții “C.N.I.”S.A..
3. Perioada prelucrării
Pentru persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate în vederea angajării, CV-ul devine parte a dosarului
de personal și se păstrează pe perioada de păstrare a acestui dosar ( 75 ani ).
În cazul persoanelor ale căror CV-uri nu vor fi selectate în vederea angajării, CV-ul devine parte a
dosarului de recrutare și se păstrează pe perioada de păstrare a acestui dosar ( 2 ani ).
4. Măsuri de securitate
Accesul la datele personale ale candidaților este permis doar persoanelor implicate în procesul de
recrutare, persoane care sunt instruite cu privire la protecția datelor și care au obligația de a păstra
confidențialitatea datelor prelucrate.
5. Drepturile persoanelor vizate și modul în care pot fi exercitate aceste drepturi :
a) dreptul de acces la datele cu caracter personal;
b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;
c) dreptul la ștergerea datelor (în măsura în care acest lucru nu contravine legii);
d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de
date personale desemnat de persoana vizată);
f) dreptul la opoziție la prelucrare;
g) dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind
protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal);
h) dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la
care persoana a consimțit anterior;
i) dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere adresată societății Compania Națională de
Investiții “C.N.I.”-S.A. în calitate de operator.
În cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale,
puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor, prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail
dataprotection.cni@cni.ro.
În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o
plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

