CONSILIUL NAŢIONAL DE
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector1, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 010873
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, www.cnsc.ro

ANUNT
Consiliul National De Solutionare a Contestatiilor organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
Conditiile de desfasurare a concursului:
-concursul se va desfasura la sediul Consiliului, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4,
sector 1, Bucuresti.
- data organizarii:
- proba scrisa - 19 ianuarie 2007, ora 10.00;
- proba orala - 19 ianuarie 2007, ora 14.00.
CONSILIER I – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrarea A,
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) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copie dupa autorizatia de traducator/interpret.
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
studii superioare (preferabil Facultatea de Limbi si Literaturi Straine);
- traducator/interpret autorizat pentru limbile engleza si franceza;
- vechime 3 ani traducator/interpret.
CONSILIER JURIDIC I – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrarea A ,
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) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
vechime in specialitate (drept) – 7 ani;
studii superioare de drept.
CONSILIER I – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrtarea A,
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) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
studii superioare economice;
- vechime in specialitate (economic) – 10 ani;
- functii de conducere.
CONSILIER I – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrtarea A,
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) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
studii superioare;
vechime in specialitate (resurse umane) – 5 ani;

CONSILIER JURIDIC I – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrtarea A,
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) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
studii superioare juridice;
- vechime in specialitate (drept) – 3 ani;
REFERENT – 1 post
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere: 12 ianuarie 2007.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 intrtarea A,
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;
d) copia carnetului de munca;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copie dupa diploma de sofer profesionist.
Conditiile de participare:
conditiile prevazute de Codul Muncii;
studii medii;
- permis de conducere profesionist de minim 10 ani;
Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 310.46.41 – int. 123224.
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Legislatia financiara si fiscala pentru postul de consilier economic

