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ANUNT  

DIN DATA DE 24.07.2018 
 

 
 

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTAȚIILOR, 

anunță ocuparea prin transfer a unui post de consilier juridic gradul IA – 
personal contractual - post de execuție – Direcția Juridică – Serviciul 

juridic, contencios - administrativ 

 
A. Conditii generale: 

 

- sa  indeplineasca conditiile prevazute la art.3 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 Hotărârea nr. 286/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv: 

 

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 

domiciliul în România;   

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

   d) are capacitate deplină de exerciţiu;   

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare abilitate;   

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;   

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 

fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.   
 
 

 

http://www.cnsc.ro/


 

B. Conditii specifice: 

 

- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 

- Minim 3 ani experienţă în domeniul ştiintelor juridice/(post studii 
superioare);  

- Cunoștințe de operare pe calculator - Word, Excel, Internet - nivel 

mediu. 
 

Documente necesare și dată limită: 

 
Persoanele interesate să ocupe prin transfer postul de consilier gradul IA 

din cadrul CNSC, sunt invitate să depună la sediul instituției din str. 

Stavropoleos nr. 6, sector 3 București sau pe adresa de email: 
bru@cnsc.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 

prezentului anunț, următoarele documente: 

 
- Cerere de transfer; 

- CV în format European; 

- Acte doveditoare privind îndeplinirea condițiilor specifice postului 
(acte de studii, copie carnet de muncă, adeverințe, alte documente 

după caz); 

- document eliberat de instituția angajatoare din care să reiasă funcția 
deținută în prezent; 

 

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer se va 
organiza un interviu, potrivit prevederilor art. 90 alin. (7) raportat la art. 

90 alin. (9) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ce va fi anunțat ulterior pe site-ul instituției la 

sectiunea Interes public/Concursuri/Concursuri în derulare. 

 
Relații suplimentare: tel. 0213104641 int. 104. 

 


