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Curriculum Vitae - Online
1. Selectați postul vacant *
2. Informații personale (conform actului de identitate)
Numele: *
Prenumele: *
Patronimic: *
Locul nașterii: *
Cetățănia: *
Adresa de domiciliu: *
Data Nașterii: *
Zi Zi
Luna Luna
Anul Anul

Sex: *
Masculin
Feminin
Telefon de contact: *
E-mail: *
3. Informații despre studii
Studii Medii:
Denumirea instituției

Anii de studii

Proﬁlul

Media generală pe ani de studii Media examenelor de Bacalaureat

Studii superioare de învățământ:
Instituția absolvită

Anii de studii

Facultatea (secția)

Specialitatea

Instituția

Anul obținerii gradului științiﬁc

Tema tezei

Media generală de
licență

Seria și Nr. diplomei

Teza de Licență/Master:

Gradul științiﬁc:
Gradul științiﬁc

Țara

Media generală

Cursuri de formare profesionala:
Denumirea cursului

Organizatorul

Țara

Perioada

-

4. Experiența profesională
Numărul de ani lucrați: *
(dacă nu ați lucrat anterior notați ”0”)
Numărul de luni lucrate:
Instituțiile unde ați activat în ultima perioadă:
Denumirea și adresa instituției

Perioada de lucru

Funcția deținută

Motivul încetării contractului individual de muncă

Responsabilitățile

Actual
Precedent
...
...
...
...
..
Indicați dacă ați fost concediat sau forțat să demisionați: *
Nu
Da
Indicați dacă ați fost concediat sau forțat să demisionați: Da
(dacă Da, indicați motivele concedierii sau demisiei forțate)
Perioadele de suspendare a contractului individual de muncă mai mari de 3 luni (concediu de îngrijire a copilului, concediu neplătit, detasare, urmarea cursurilor de instruire, etc.):

5. Cunoștințe și experiențe suplimentare:
Bifați domeniul pe care îl cunoașteți: *
Nici o experiență
Economie generală (micro-macroeconomie)
Burse și valori
Reglementare şi supraveghere bancară
Contabilitate
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF)
Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC)
Analiza activităţii economice
Econometrie
Tehnologii informaţionale
Statistică şi modelare economică
Jurisprudenţă
Limbi moderne
Științe sociale
Altele
Bifați domeniul pe care îl cunoașteți: Altele
Dacă nu aveți cunoștințe nici intr-un domeniu, bifați ”Nici o experiență”.
Abilități: *

Cunoștințe de limbi străine (potrivit Cadrului european comun de referință pentru limbi străine):
Citire
Scriere
Vorbire
Româna

-

-

-

Rusa

-

-

-

Engleza

-

-

-

Franceza -

-

-

Alte limbi cunoscute:
Indicați programele și aplicațiile cunoscute de Dvs. la calculator: *
Nu cunosc calculatorul
Internet/Intranet Navigation
Microsoft Oﬃce
Word Processing Applications
Spreadsheet Applications
Presentation Application
Document Management Applications
Economic Database Systems
SQL
Java
Altele
Indicați programele și aplicațiile cunoscute de Dvs. la calculator: Altele
Apartenența la asociații profesionale:
6. Informații suplimentare
Cazier judiciar / condamnări: *
Nu
Da
Cazier judiciar / condamnări: Da
(dacă Da, indicați articolele din codul Penal sau din Codul cu privire la Contravențiile Administrative și
motivele de condamnare sau amendare)
Indicați dacă ați mai aplicat CV-ul la BNM?**: *
Nu
Da
Indicați dacă ați mai aplicat CV-ul la BNM?**: Da
(dacă Da, speciﬁcați care post și data aplicării)
Indicați de unde ați aﬂat despre concursul privind poziția vacantă: *
Indicați data de cînd sunteți dispuși să începeți lucrul: *
Zi Zi
Luna Luna
Anul Anul
7. Informații suplimentare despre Dvs.
Motivația privind angajarea la Banca Națională a Moldovei: *

1

Hobby-uri: *

Alte informatii:

În această rubrică puteți indica și alte posturi vacante la care doriți să aplicați CV-ul.
1. Certiﬁc că informaţia furnizată corespunde realităţii, dacă va ﬁ demonstrat contrariul, aceasta va servi
drept temei pentru excluderea candidaturii mele din lista candidaţilor pentru postul vacant
2. Conştientizez faptul că, în conformitate cu alin. (2) al art. 25 din Legea cu privire la Banca Naţională a
Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 [1], ﬁind angajat al Băncii Naţionale a Moldovei nu voi putea exercita
activităţi care ar putea genera un conﬂict de interese în procesul realizării de către mine a atribuţiilor de
serviciu.
3. Conştientizez faptul că, ﬁind angajat al Băncii Naționale a Moldovei devin subiect al declarării averii și
intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea
averii și intereselor personale.
4. Am luat cunoștință cu prevederile Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter
personal [2], cu modiﬁcările și completările ulterioare și îmi exprim consimțămîntul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal de către BNM, care este înregistrată la Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000023.
Totodată, știu că am dreptul de a ﬁ informat cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele
personale, drept de a le accesa, dreptul de opoziție la folosirea acestor date și dreptul de intervenție
asupra lor.
5. ( * ) Completarea acestor cîmpuri este obligatorie.
6. ( ** ) Răspunsul aﬁrmativ conferă dreptul BNM de a vă respinge dosarul de candidatură în situația în
care postul pentru care v-ați depus candidatura solicită aceleași competențe sau se aﬂă în aceeași
structură organizatorică.
Conﬁrmați cele menționate în p. 1-6: *
De acord

CAPTCHA
Întrebare pentru a veriﬁca că sunteţi persoană ﬁzică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spamului).
Imagine CAPTCHA

Ce cod este aﬁșat în imagine? *
Introduceți codul din imagine
Depunerea
Vezi și
Sursa URL: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online
Legături conexe:
[1] https://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din21071995#art25
[2] http://lex.justice.md/md/340495/

2

