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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul organizat în data de 02.08.2016 (proba practică^ pentru ocuparea unui post de personal
contractual din cadrul C.N.S.C.
Afişat astăzi 27.07.2016 ora 1230 la sediul din Str. Stavropoleos IMr.6. Sector 3. Bucureşti, parter - Avizier si pe site-ul
instituţiei: www.cnsc.ro.
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
concurs, numită prin Ordinul Preşedintelui Nr. 48/07.07.2016, în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi
depuse la secretarul comisiei de concurs stabileşte următoarele:
Candidat

Nr.

Funcţia

ctr.

pentru care
candidează

Nume

Consilier,

Tobă

1

2

experienţă în domeniul
tehnic/economic,experienţă minim 3 ani în
domeniu IT,
durată nedeterminată
- 1 post

Corbu

Prenume

Rezultatul

Motivul

selecţiei dosarelor

respingerii

Admis

-

Respins

neîndeplinirea condiţiilor de participare,
respectiv minim 3 ani experienţă în
domeniu tehnic/economic experienţă minim 3 ani în domeniu IT.

Constantin-Adrian

Dragoş-Alin

Candidatul declarat admis va susţine proba practică în data de 02.08.2016, ora IO 00 .
Candidatul declarat admis la proba practică va susţine proba scrisă în data de 08.08.2016 oră IO00
Probele de concurs se vor susţine la sediul din Str. Stavropoleos Nr.6 , Sector 3 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor conform art. 31 din H.G. nr. 2 8 6 / 2 0 1 1 .

Comisia de Concurs:
Preşedinte: CnsţfcTn-Ioan Costache

Membru: Ciprian-Rlprfnel Leaţă

f i

Membru

Cranta
Secretar: Luminiţa H^givreta

