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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI  organizează la sediul său din Bucureşti, 
Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: 

- consilier, grad profesional principal - 2 posturi, în cadrul Serviciului Monitorizare Radio-Tv, 
Direcţia Monitorizare, pe perioadă nedeterminată. 
 

Condiţiile de participare la concurs:   
- condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
- vechime în specialitate – minimum 5 ani; 
- operare pe calculator – nivel mediu. 

 
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului din Bucureşti,  
b-dul Libertăţii nr. 14, sector 5. 

Date de desfăşurare a concursului : 

- 24 februarie 2014, proba scrisă, ora 10,00; 
- 03 martie 2014, interviu, ora 10,00; 
- dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Consiliului Naţional al 

Audiovizualului până la data de 10 februarie 2014, inclusiv, şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Relaţii la telefon: 021/305.53.45 şi pe site-ul CNA: www.cna.ro.   
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CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

Pentru ocuparea funcție publice de execuţie de consilier, grad profesional  principal din cadrul 
Serviciului Monitorizare Radio-TV, Direcţia Monitorizare  

 
1. Studii de specialitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
2. Vechimea în specialitatea necesară: minimum 5 ani 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator - nivel 
mediu 
 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
Pentru ocuparea funcție publice de execuţie de consilier, grad profesional  principal din cadrul 

Serviciului Monitorizare Radio-TV, Direcţia Monitorizare  
 
 

1. Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare. 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare. 
4. Decizia nr.220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. 
5. Codul de conduită etică a personalului din cadrul CNA, publicat pe site-ul instituţiei. 
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