


ŞI I •.lt 'TA fl,;)/>10 li IAR 

CfNT�ul AT•O�AL l)E C '\rTOGRJ. IE 

Nr 11 .af'l'"�n 

i'.1ua /.11M• A.nul C E � T R U L 
NAŢIONAL DC 
CARTOCRArlE 

A(:F.•(] l • :,, •, ';°l(J',Al ,\ lll; I AD�] 
L-----�------

Centrul Naţional de Cartografie este operator de date cu caracter personal 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţini 
următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publio
organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legi
după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atest
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiile 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să atest
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, raport REVISAL; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente pena
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu c
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de căt1 
unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, nume 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecJ 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are anteceden 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel rr 
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verifică 
conformităţii copiilor cu acestea. 

SUSŢINEREA CONCURSULUI: 
Concursul organizat constă, în 3 etape succesive după cum urmează: 

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul.

Lucrarea scrisă poate conţine: 
1. întrebări cu răspuns multiplu ( test grilă );
2. întrebări cu răspuns scurt;
3. întrebări cu răspuns elaborat ( subiecte de sinteză ) şi speţe;
4. o combinaţie a variantelor de mai sus.

CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE/8-dul Expoziţiei, Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 0121 01, Bucureşti, ROMÂNIA Certificat SR EN ISO 9001 :2015 
Telefon: (+4021) 22416 21; Fax: (+4021) 22419 96; e-mail: cnc@ancpi.ro Nr. 27921/09/R 

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 



C E N T R U L 

NAŢIONAL DE 
CARTOCRArl[ 

Centrul Naţional de Cartografie este operator de date cu caracter personal 

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Centrului Naţional di 

Cartografie şi pe site-ul www.cngcft.ro. 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele de concurs la secretariatl 
instituţiei în termen de 1 O zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data d 
11.11.2019 inclusiv, orele 16.30 la sediul Centrului Naţional de Cartografie. 

Concursul se va desfăşura la sediul Centrului Naţional de Cartografie - Bucureş1 
Bulevardul Expoziţiei nr. 1 A, sector 1. 

Proba scrisă va avea loc în data de 18.11.2019, ora 10.00, la sediul Centrului Naţional d 
Cartografie Bdul. Expoziţiei nr. 1 A, sector 1, sala de conferinţe. 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi I 
proba scrisă. 

Interviul se va susţine în data de 22.11.2019, ora 10.00, la sediul Centrului Naţional c 
Cartografie, Bulevardul Expoziţiei nr. 1A, sector 1, sala de conferinţe. 

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 
Interviul se realizează conform planului întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşură 

acestei probe pe baza criteriilor de evaluare. 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 < 

puncte. 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de 

data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării probei scrise şi 

interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o 

lucrătoare de la data finalizării probei, prin specificarea punctajului pentru fiecare candidat şi 
menţiunii „admis" sau „ respins". 

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore. 
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de 

data susţinerii ultimei probe, la sediul Centrului Naţional de Cartografie şi pe site

www.cngcft.ro. 

Modelul de cerere de înscriere se găseşte pe site-ul cngcft.ro. 

Relatii suplimentare puteti afla la telefon 021224162 / 248 - Biroul Juridic şi Resur 
Umane sau la adresa de e-mail teodora.ciuculescu@cngcft.ro. 
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