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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE
A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

ANUNŢ

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor organizeaza concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

CONSILIER - experienţă în domeniul economic – 1 post
  
Data până la care se depun dosarele de înscriere:18.02.2011.
Data şi ora examenului – 25.02.2011, ora 10,00 la sediul instituţiei.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, Biroul resurse umane.
1) În vederea participării la concurs dosarul de înscriere concurs va conţine în mod obligatoriu:
    a) copia actului de identitate;
    b) cerere tip;
    c) copiile ale diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) curriculum vitae;
    f) cazierul judiciar;
    g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
2) Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
Condiţiile de participare:

-     Condiţiile prevazute de Codul Muncii;
          -     Minim 2 ani vechime (post studii superioare economice de lungă durată), de preferat în instituţii 
bugetare
           -     Studii superioare economice de lungă durată.

- BIBLIOGRAFIE:
- OUG 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 782/2006;
- Bibliografie de specialitate in domeniul economic – Legea 82/91 – Legea contabilitatii, cu modificarile 

la zi si Legea 500/2002 – Legea Finantelor Publice, cu modificarile la zi.
- L 337/2006;

CONSILIER - experienţă în domeniul juridic – 1 post

Data până la care se depun dosarele de înscriere:18.02.2011.
Data şi ora examenului – 25.02.2011, ora 10,00 la sediul instituţiei.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, Biroul resurse umane.
1) În vederea participării la concurs dosarul de înscriere concurs va conţine în mod obligatoriu:
    a) copia actului de identitate;
    b) cerere tip;
    c) copiile ale diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) curriculum vitae;
    f) cazierul judiciar;
    g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
2) Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
Condiţiile de participare:

-     Condiţiile prevazute de Codul Muncii;
-     Minim 3 ani experienţă în domeniul juridic(post studii superioare juridice de lungă durată); 

http://www.cnsc.ro/


2

-     Studii superioare juridice de lungă durată.
BIBLIOGRAFIE:

- OUG 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 782/2006;
- Bibliografie de specialitate: Codul civil şi Codul de procedură civilă;
- L 337/2006;

         
EXPERT - durată determinată – 2 posturi

Data până la care se depun dosarele de înscriere:18.02.2011.
Data şi ora examenului – 25.02.2011, ora 10,00 la sediul instituţiei.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, Biroul resurse umane.
1) În vederea participării la concurs dosarul de înscriere concurs va conţine în mod obligatoriu:
    a) copia actului de identitate;
    b) cerere tip;
    c) copiile ale diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) curriculum vitae;
    f) cazierul judiciar;
    g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
2) Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de participare:
- Condiţiile prevazute de Codul Muncii;
-   Studii superioare de lungă durată.

BIBLIOGRAFIE:
- OUG 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 782/2006;
- L 337/2006;


