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ANUNŢ
În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte
structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță
existența unui post vacant de agent I, în cadrul structurii Financiar-Contabilitate, poziția 129 din statul de
organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău).
Definirea sumară a atribuțiilor postului:
- ține evidența creditelor bugetare;
- completează propunerile de angajare de cheltuieli și ordonanțările, întocmește ordine de plată pentru decontările
cu bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale de stat;
- întocmește borderourile însoțitoare și dischetele conținând drepturile de natură salarială, virate pe carduri;
- întocmește declarațiile legate de drepturile de personal;
- completează Registrele de contabilitate obligatorii;
- întocmește situația monitorizării cheltuielilor de personal.
Pentru a putea fi propozabil în vederea mutării, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- să fi absolvit un curs de specialitate în domeniul postului, dacă nu are studii liceale în specialitatea postului;
- să dețină autorizație pentru acces la informații clasificate;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie pus la dispoziție, în condițiile art. 27^21 alin. (2) din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, ale art. 89 din
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
să nu se afle sub incidența prevederilor art. 62^6 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare;
- să nu se afle în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să nu se afle în perioada de stagiu/probă.
Rapoartele persoanelor interesate, avizate de conducerea unității cedente, însoțite de copii ale documentelor
privind studiile absolvite, vor fi adresate directorului Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen și vor fi depuse la
sediul Centrului din municipiul Buzău, până la data de 14.10.2016.
În situația în care vor fi identificați mai mulți candidați care îndeplinesc condițiile menționate mai sus, va fi
selecționat cel care deține cea mai mare vechime în specialitatea postului.
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, interior 038/28123 sau 038/28006.
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