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ANUNŢ 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor organizează concurs pentru 

ocuparea a două posturi de execuţie pentru personalul contractual: 

CONSILIER - 2 posturi 
experienţă în domeniul juridic/tehnic/economic 

experienţă minim 3 ani în domeniu 
durată nedeterminată 

Data şi ora examenului - proba scrisă, 12.01.2015, ora IO00, proba interviu se f ixează 
odată cu publ icarea rezultatelor probei scrise. Locul de desfăşurare al concursului este sediul 
instituţiei, Str. Stavropo leos nr. 6, Sector 3, Bucureşti . 
Data până la care se depun dosarele de înscriere: 26.11.2014, ora 1600. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consi l iului Naţional de Soluţ ionare a 
Contestaţi i lor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti , Servic iul economic administrat iv şi 
achiziţii publice - Birou resurse umane. Persoană de contact S imona-F lorent ina Puişor, telefon 
+4 021 3104641, interior 166. 
1) î n vederea participări i la concurs dosarul de înscriere concurs va conţine în mod 
obligatoriu: 

a) cerere tip de înscr iere la concurs, se obţine de la sediul CNSC; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
c) copiile documente lor care să ateste nivelul studi i lor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor special izări, copii le documente lor care atestă îndepl inirea condiţ i i lor specif ice; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în profesie ş i/sau în special i tatea studii lor; 
e) cazierul judic iar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibi l cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare el iberată cu cel 

mult 6 luni anter ior derulări i concursului de către medicul de famil ie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abi l i tate; 

g) curr iculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

(2) Adever inţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul , data, numele 
emitentului şi cal i tatea acestuia, în formatul standard stabil it de Ministerul Sănătăţi i . 
(3) în cazul documentu lu i prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscr iere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurăr i i pr imei probe a concursului. 
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţ i i copi i lor cu acestea. 
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Condiţiile de participare: 

- Condiţiile prevăzute de Codul Muncii şi de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criterii lor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011; 
- Minim 3 ani experienţă în domeniul juridic/tehnic/economic (post studii superioare), 
- Studii superioare de lungă durată. 

Principalele atribuţii conform fişei postului: 

- întocmeşte citaţiile şi toate celelalte acte de procedură dispuse de membri i completului; 
- tehnoredactează deciziile completului de soluţionare a contestaţi i lor sau orice alte lucrări 
repartizate de preşedintele completului de soluţionare a contestatii lor; 
- la solicitarea membri lor completului, participă la formularea punctelor de vedere de 
specialitate, corespunzător calificării sale profesionale; 
- participă la activitatea de arhivare şi întocmeşte lista/ inventarul dosarelor/ decizii lor 
transmise către arhivă; 
- urmăreşte încadrarea părţilor în termenele impuse de Consiliu privind transmiterea de acte 
sau informaţii. 

Bibliografie: 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1037/12.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consil iului Naţional de Soluţionare a Contestaţi i lor; 
- Bibliografie de specialitate: Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă. 

Prezentul anunţ a fost publicat astăzi 12.11.2014 la avizierul sediului C.N.S.C. 
şi pe site-ul www.cnsc.ro. 
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