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ANUNŢ
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice
din cadrul aparatului propriu
Denumirea funcţiei: Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul
achiziţiilor publice – 1 post, clasa I, grad superior, încadrat în cadrul
Completului de soluţionare, astfel:
-1 post – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul ştiintelor inginereşti.
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- 19 octombrie 2016, ora 1000
- interviul
- 26 octombrie 2016, ora 1000
- data până la care se depun dosarele de înscriere: conf. Art. 49. - (1)
din HG.611/2008, În vederea participării la concurs, în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, candidaţii depun dosarul de concurs.
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, respectiv:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu
a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
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Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale.
Condiţiile de participare :
- condiţiile prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999, privind statutul
funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- condiţiile specifice prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 101/2016:
,,Candidaţii trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 9 ani în
domeniul (...) tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul
achiziţiilor publice’’.
- condiţii specifice din fişa postului privind ocuparea postului:
1. Studii de specialitate : studii de specialitate în domeniul ştiintelor
inginereşti;
2. Perfecţionări (specializări);
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
operare calculator/mediu, navigare pe internet/mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleză/franceză, nivel
satisfăcător ;
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de observaţie, lucrul în
echipă, abilităţi de comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză,
integritate morală, neutralitate politică şi sindicală,
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, la
nevoie.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;
4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
6. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
7. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/
acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii;
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea
anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;
8.Hotărârea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;
10. Hotărâre nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei
naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
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11. Directiva nr. 89/665/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene;
12. Directiva nr. 92/13/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene;
13. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei
2004/18/CE;
14. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;
15. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
16. Codul civil;
17. Codul de procedură civilă,
18. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Alte menţiuni referitoare la condiţiile de participare la concurs:
Dovedirea vechimii în achiziţii publice se face în conformitate cu
prevederile art. 21 din H.G. nr. 1037/2011, iar vechimea în specialitate se
calculează până la data limită de depunere a dosarului.
Relaţii
suplimentare
se
pot
obţine
la
numărul
de
telefon
021.3104641/int.166, Simona-Florentina Puişor/ Birou Resurse Umane.

Prezentul anunţ a fost publicat astăzi, 19.09.2016, în Monitorul Oficial al
României partea a III-a, în ziarul România Liberă, la avizierul sediului
C.N.S.C. şi pe site-ul www.cnsc.ro .
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