CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA
INCIDENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ - CERT-RO

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 38, 35 alin. 9 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene.
Conform prevederilor 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
286/2011, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
organizează la sediul său, din Bucureşti, Bulevardul Mareșal Averescu nr. 8-10,
sector 1, concurs pentru ocupare a unei funcţii contractuale vacante din cadrul
aparatului de specialitate, astfel:
Compartimentul Juridic şi Resurse Umane: Consilier Juridic IA – 1 post

Condiții generale de participare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si
domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea
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Condiţii specifice:
•

•
•
•

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științe juridice/drept;
vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
cunoștințe operare PC;
abilități în utilizarea computerului şi în folosirea aplicaţiilor întâlnite în
activităţile curente (pachet Microsoft Office, poștă electronică,
organizarea fişierelor şi navigare internet) – nivel avansat;

Concursul constă în 3 etape succesive:
1. Proba de selecție a dosarelor;
2. Proba scrisă;
3. Proba interviului.
Concursul se va organiza şi va respecta următorul orar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.10.2019, ora 16:30 – Termenul limită pentru depunerea dosarelor
de concurs;
17.10.2019 - Verificarea şi selecţia dosarelor depuse de candidați;
18.10.2019, ora 16:30– Publicare rezultate selectie dosare;
21.10.2019, ora 16:30– Termen limită pentru depunerea contestațiilor
pentru proba privind selectia dosarelor;
22.10.2019, ora 16:30 – Publicare rezultate contestaţii la privind
selectia dosarelor;
23.10.2019, ora 10:00– Proba scrisă;
24.10.2019, ora 14:00– Publicarea rezultatelor probei scrise
25.10.2019, ora 16:30- Termen limită pentru depunerea contestațiilor
la proba scrisă
28.10.2019, ora 16:30 – Publicare rezultate contestaţii proba scrisă;
29.10.2019, ora 10:00 - Desfășurare proba interviului
30.10.2019, ora 16:30 - Publicarea rezultatelor probei interviu;
31.10.2019, ora 14:00 – Termen limită pentru depunerea contestațiilor
la proba interviu;
01.11.2019, ora 16:30 – Soluționare contestații și publicarea
rezultatelor finale.
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Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 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 Guvernului României nr. 286/2011.

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
• Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
publice;
• Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; copie după documentul care atestă schimbarea
numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare
înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
• Adeverinţă medicală 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;
• Curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de
documentele originale, care se vor
certifica pentru conformitate de către
secretarul comisiei de concurs.
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Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Bibliografia pentru concurs:
1. Hotărâre nr.494 din 11.05.2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
2. Lege nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun
ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
3. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor)
4. Cod Civil (art. 1164-1740, 2146-2157, 2500-2556)
5. Cod procedură civilă
6. Legea 53/2003, Codul Muncii
7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
8. Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public
9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completări şi actualizări
10.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
11.Cod penal (infracțiunile de serviciu)

Dosarele de înscriere se depun la punctul de lucru al Centrului Naţional de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO(București, strada
Italiană nr. 22, sector 2), la secretariatul comisiei de concurs, în 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, conform art. 19, 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 Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, respectiv până la data de
16.10.2019, ora 16:30.
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Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a acestora.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Secretariat – telefon 031.6202197.
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia
stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi
completările acestora.
Secretar comisie de concurs,
Ana Maria Baciu
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