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ANUNT 
Consiliul National De Solutionare a Contestatiilor organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi: 
 
EXPERT INGINER – 1 post 
    
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 9 mai 2007. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti si trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele documentele: 
    a) copia actului de identitate; 
    b) cerere tip; 
    c) copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
    d) copia carnetului de munca; 
    e) curriculum vitae; 
    f) cazierul judiciar; 
    g) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare. 
 
Conditiile de participare: 
-     Conditiile prevazute de Codul Muncii; 
-     Minim 5 ani vechime in munca; 
-     Studii superioare tehnice. 

 
EXPERT JURIST – 2 posturi 
    
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 9 mai 2007. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti si trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele documentele: 
    a) copia actului de identitate; 
    b) cerere tip; 
    c) copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
    d) copia carnetului de munca; 
    e) curriculum vitae; 
    f) cazierul judiciar; 
    g) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare. 
 
Conditiile de participare: 
-     Conditiile prevazute de Codul Muncii; 
-     Minim 1 an vechime in munca; 
-     Studii superioare drept. 
 
EXPERT – 1 post 
    
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 9 mai 2007. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti si trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele documentele: 
    a) copia actului de identitate; 
    b) cerere tip; 
    c) copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
    d) copia carnetului de munca; 
    e) curriculum vitae; 
    f) cazierul judiciar; 
    g) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare. 
 
Conditiile de participare: 
-     Conditiile prevazute de Codul Muncii; 
-     Minim 5 ani vechime in munca; 
-     Studii superioare (preferabil limbi straine). 
 
 



 
 
 
 
 
Conditiile de desfasurare a concursului: 
-    concursul se va desfasura la sediul Consiliului, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti. 
-    data organizarii: 
-    proba scrisa  - 14 mai  2007, ora 10.00; 
-    proba orala – 14 mai 2007, ora 14.00. 
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