www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR

Expert Achiziții - Evaluare oferte
Pentru Compania Națională de Investiții oamenii sunt principalii catalizatori ai schimbării în
bine. CNI este cea mai mare companie privată de dezvoltare a proiectelor imobiliare din
România după numărul de obiective realizate și singura entitate cu expertiză de dezvoltare a
proiectelor la nivel național.
În cei peste 19 ani de existență, CNI a finalizat și predat, prin programele MDLPA, către
beneficiari peste 2.500 de obiective de investiții ce vizează modernizarea României, în sectoare
precum: sănătate, educație, cultură și salvarea clădirilor de patrimoniu, sport, infrastructură.
Cu fiecare proiect, ne dorim să arătăm că se poate construi bine și rapid în România, de aceea
căutam un coleg care să transforme alături de noi imposibilul în posibil.
Lucrăm pentru proiecte cu impact mare în societate, de la Stadioanele Euro, la clădiri de
patrimoniu de importanță națională precum Palatul Universității sau Cazinoul din Constanța, la
cel mai modern Complex Olimpic de Natație din România. Mai mult, generăm proiecte
esențiale, ce schimbă în bine viața comunităților: creșe, spitale, cămine studențești și multe
altele.
Dacă îți dorești să ni te alături, căutăm un coleg pentru postul de achiziții publice:
Cerințe:
- Experiență în domeniul construcțiilor civile / achiziții publice / întocmire oferte /
evaluare oferte
- Studii superioare în domeniul construcțiilor
- Cunoașterea prevederilor legale a HG nr. 907/2016 și a Ordinului nr. 1568 /15.10.2002
- Cunoștințe privind verificarea devizelor (Formular F3)
- Cunoașterea a cel puțin unui program de întocmire devize conform indicatoarelor de
norme de deviz, verificarea graficelor Gantt, a curbei S sau altele reprezintă un avantaj
- Cunoașterea legislației achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016, HG nr. 395/2016, Legea
nr. 101/2016 etc.) reprezintă, de asemenea, un avantaj
- Disponibilitate la program prelungit (dacă este cazul)
- Proactivitate, vitează de lucru și adaptabilitate
Beneficii:
- Salariu atractiv
- Bonusuri de performanță
- Abonament gratuit de sănătate în sistemul privat
- Participarea la programe de training;
- Echipă cu vechime și expertiză
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-

O echipă dinamică de peste 300 de colegi
Mediu de lucru plăcut, sediu de lucru central și modern
Contract de muncă pe perioadă nederminată

Vă așteptăm CV-urile la adresa vreau@cni.ro
Candidații selectați vor fi contactați la telefon.
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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.
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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 ……………………….

