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Rezultatul soluţionării contestaţiei formulată
de dna Andra Elena Ailenii
cu privire la selecţia dosarului de concurs privind
ocuparea posturilor de personal contractual din cadrul
C.N.S.C. organizat în data de 12.01.2015
în temeiul art. 20, alin. (1) din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 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, comisia de soluţionare a contestaţiilor
numită prin Ordinul Preşedintelui nr. 189/26.11.2014, în urma verificării
dosarului candidatului, Andra Elena Ailenii, stabileşte:
în temeiul art.34, alin (1) litera (a) din HG 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, contestaţia formulată se respinge,
din următoarele considerente expuse mai jos:
Raportat la contestaţia depusă de dna Andra Elena Ailenii,
înregistrată la CNSC sub nr. 31688/04.12.2014, transmisă prin URGENT
CURIER, seria AWB: 097788317/02.12.2014, privind neîndeplinirea
condiţiilor de participare - mimin 3 ani de experienţă în domeniu,
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constată următoarele aspecte:
- potrivit art. 1, lit.d) din HG nr. 286/2011, vechimea în muncă domeniul juridic, reiese doar din ADEVERINŢA nr.632/24.11.2014,
emisă de SC RUTIER CONEX XXI SRL, respectiv: 1 an, 5 luni, 29 zile;
- potrivit art. 6, alin. (1), lit.h) din HG nr. 286/2011, celelalte
documente se consideră a fi: „alte documente relevante pentru
desfăşurarea
concursului",
respectiv:
CV,
copie
adeverinţă
nr.320/28.04.2009, emisă de Şcoala de studii comerciale Bacău; copie
certificat nr.TRI-AK/06/18968, emisă de TUV Rheinland InterCert; copie
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certificat de participare Curs de operare 5EAP; copie certificat de
absolvire seria F nr.0336004, emisă de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- actul adiţional nr. 2290/04.02.2008, emis de SC RUTIER CONEX XXI
SRL, depus de către dna Andra Elena Ailenii, anexat contestaţiei, nu
poate fi luat în considerare, la momentul emiterii prezentului, deoarece,
dosarul de concurs, putea fi completat cu documenete relevante, cel
târziu, până la data de 26.11.2014, ora 1600, aşa cum rezultă din
Anunţul privind concursul, nr. 1280/12.11.2014, publicat atât pe site-ul
CNSC, cât şi la avizierul instituţiei.
în temeiul art. 35 din HG 286/2011: „candidatul nemulţumit de
modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, conform legii".

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Prezentul anunţ a fost publicat astăzi 05.12.2014, ora 1630 la avizierul sediului
C.N.S.C. şi pe site-ul www.cnsc.ro.
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