
 

SOCIETATEA  DE CONSERVARE  ŞI ÎNCHIDERE A MINELOR  

 CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

Societate cu capital integral de stat 

 

Organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CONSILIER JURIDIC în cadrul Serviciului  

Achizitii -Contracte 

Durata încadrării în muncă :  nedeterminată 
Concursul se va desfăşura în două etape : 

I. Depunerea dosarelor la sediul S. CONVERSMIN SA Bucureşti, str. Mendeleev nr.36-38. 

1. Dosarele vor cuprinde următoarele acte:  

-   cerere de solicitare a participării la concurs adresată conducerii societății; 
- copie după diploma ce atestă studiile prevăzute în specificaţia postului pentru care se dă concurs 

(prezentarea diplomei în original pentru confruntare); 

- declarația scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care sunt 
incompatibile cu postul pentru care dorește să concureze; 

- curriculum vitae – din care să rezulte concret activitatea desfăşurată pe plan profesional şi 

eventual științific și didactic 

- copie integrală după carnetul de muncă sau documente care probează vechimea în muncă și în 
specialitate.  

Cererea de înscriere la concurs a candidaţilor pentru un post vacant de consilier juridic va fi însoţită de 

următoarele acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 
514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civila, ale certificatului de 

naştere, copie a diplomei de studii, cazierul judiciar, și declarație pe propria răspundere că îndeplineşte 

condiţiile legale pentru dobândirea și exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 

2. Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

 absolvenți ai învățământului superior de lungă durată în specialitatea postului 

 vechime în specialitate – minim 5 ani 

 Cunostinte SEAP 

 Cunostinte de operare in Word, Excel 

3. Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic, poate fi consilier juridic acela care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 este cetățean roman si are domiciliul în România; 

 are exerciţiul drepturilor civile si politice; 

 este licenţiat al unei facultăţi de drept; 

 este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta condiţie se dovedeşte cu certificat 

medical eliberat în condiţiile legii; 

 nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute Legea 514/2003. 

4. Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 514/2003, este nedemn de a fi consilier juridic: 

 cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de 

consilier juridic; 

 cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi si 

libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă; 

 cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor şi  actelor necesare este de 26.06.2017 ora 14
00

. 

Condiţiile şi criteriile de participare la concurs sunt obligatorii şi eliminatorii. 
Lista persoanelor admise pentru a participa la etapa a-II-a va fi afişată la sediul societăţii.   
 

II. Examinarea propriu-zisă şi interviul vor avea loc în data de 29.06.2017 ora 10oo , la sediul S. 

CONVERSMIN SA. 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor se va face în baza Regulamentului S. CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  

pentru ocuparea posturilor prin concurs . În cazul în care la concurs se prezintă un singur candidat, concursul va fi 
reprogramat peste 3 zile, respectiv în data de 04.07.2017 ora 10

oo
 şi dacă se prezintă din nou numai un singur 

candidat, se va proceda la examinarea acestuia . 

Bibliografia pentru concurs se obţine de la Serviciul O.S.P.A. din cadrul S. CONVERSMIN SA BUCUREŞTI - 

telefon 0372220242. 
Rezultatul concursului va fi făcut public prin afişare la sediul S. CONVERSMIN SA BUCUREŞTI. 

 


