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CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii 

publice din cadrul aparatului propriu 
Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice 
– 1 post. 
Condiţiile de desfăşurare a consursului : 
- concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti 
- data organizării :  

- proba scrisă  - 9 septembrie 2010, ora 10:00 
- interviul  - 13 septembrie 2010, ora 10:00 
 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial 
 
 

a) Dosarul de înscriere la concurs se depune la Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, str.Stavropoleos, nr.6, 
sector 3, Bucureşti şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. 

 
Condiţiile de participare : 
- condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999, 
privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- condiţiile specifice prevăzute la art. 261 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 
cu modificările de vechime aduse prin Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare (studii de lungă durată obţinute cu diplămă de licenţă în 
domeniul ştiinţelor juridice, cu vechime în specialitatea studiilor 
juridice de 9 ani şi experienţă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice 
şi/sau concurenţă); 
- cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel) şi limba engleză - nivel 
avansat. 
Dovedirea vechimii în achiziţii publice şi/sau concurenţă se face în 
conformitate cu prevederile art. 19 din HG nr. 782/2006. 
 



Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021.3104641 – 
int.166/165. 
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