CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă

Bucureşti, ROMÂNIA
Bd. Libertăţii nr.14,
Tel: (004)021-305.53.56
www.cna.ro

sector 5, cod 050706
Fax: (004)021-305.53.54
e-mail : cna@cna.ro

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI organizează la sediul său din Bucureşti, Bd.
Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execu]ie de:
- consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Comunicare, Relaţii Publice şi
Documentare, Direcţia Comunicare, Afaceri Europene şi Proiecte – 1 post.
Condiţii de participare
- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specialitate minimum 9 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- cunoştinţe de tehnoredactare computerizată;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.
- consilier clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Monitorizare Tv., Direcţia Monitorizare –
1 post.
Condiţii de participare
- studii superioare de lungă durată: domeniul ştiinţelor sociale şi politice;
- vechime în specialitate minimum: 5 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator:
- utilizarea calculatorului şi organizarea de fişiere;
- procesare texte şi tehnoredactare – Word;
- utilizare Excel.
- inspector audiovizual clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Inspecţie, Direcţia Licenţe
Control – 1 post.
Condiţii de participare

-

studii superioare de lungă durată;
vechime în specialitate minimum: 5 ani;
cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, Outlook Express, Netscape
Communicator).

- inspector audiovizual clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Inspecţie, Direcţia Licenţe
Control – 1 post.
Condiţii de participare

-

studii superioare de lungă durată;
vechime în specialitate minimum: 1 an;
cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, Outlook Express, Netscape
Communicator).
- auditor clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Audit Intern – 1 post.
Condiţii de participare :
- studii superioare de lungă durată, economice;
- vechime în specialitate minimum 5 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.
-

Procedura de concurs:
- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 2 aprilie 2008, inclusiv;
- proba scrisă - pe data de 16 aprilie 2008, ora 10;
- interviul – pe data de 18 aprilie 2008, ora 10.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al C.N.A.

Relaţii la telefon: (021)305.53.45 şi pe site-ul CNA: www.cna.ro.

CONSILIU NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Direcţia Comunicare, Afaceri Europene şi Proiecte
Serviciului Comunicare, Relaţii Publice şi Documentare
APROBAT,
PREŞEDINTE
RĂSVAN POPESCU

Condiţii pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad superior,
din cadrul Serviciului Comunicare, Relaţii Publice şi Documentare –
Direcţia Comunicare, Afaceri Europene şi Proiecte

Condiţii de participare la concurs
- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specialitate minimum 9 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- cunoştinţe de tehnoredactare computerizată ;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Bibliografie
1.
2.
3.
4.

LEGEA nr. 504/2002 – Legea Audiovizualului cu modificările şi completările ulterioare;
DECIZIA C.N.A. nr. 187/2006 – privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;
LEGEA nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public.
LEGEA nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r 2).

DIRECTOR
GABRIELA STOICA

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Directia Monitorizare
Aprobat
Preşedinte,
Răsvan Popescu
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de
Consilier clasa I , gradul profesional principal, din cadrul Directiei Monitorizare,
Serviciul Monitorizare TV
A.CONDIŢII DE PARTICIPARE
Studii superioare de lungă durată: domeniul stiintelor sociale si politice
Vechime în specialitate – minimum 5 ani
Cunoştinţe de operare pe calculator :
-utilizarea calculatorului si organizarea de fisiere
-procesare texte şi tehnoredactare – Word
-utilizare Excel
B.BIBLIOGRAFIE
1. Legea Audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare
2. Decizia CNA NR.187 DIN 3 APRILIE 2006 , privind codul de reglementare a continutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
3. Decizia CNA NR.194/2007 PENTRU MODIFICAREA Deciziei CNA NR.187 DIN 3
APRILIE 2006 , privind codul de reglementare a continutului audiovizual,
4. Legea nr. 188 din 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2)

Director,
Mihaela Botnaru

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
DIRECTIA LICENTE - CONTROL
SERVICIUL INSPECŢIE
Aprobat,
PRESEDINTE,
RĂSVAN POPESCU
CERINŢE
Pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector audiovizual
clasa I, grad profesional asistent din cadrul
DIRECTIEI LICENTE – CONTROL, SERVICIUL INSPECTIE
– Satu Mare 1. Studii superioare de lungă durată.
2. Vechime în specialitate – minim 1 an.
3. Operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS,
NETSCAPE COMMUNICATOR).

BIBLIOGRAFIE

1. Legea Audiovizualului nr. 504/11.07.2002 cu modificările şi completările ulterioare (Legea
402/2003).
2. Decizia C.N.A. nr. 187/03.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare (Deciziile
C.N.A. nr. 335/2006, 194/2007, 516/2007, 762/2007 si 1105/2007).
3. Decizia C.N.A. nr. 403/30.06.2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a
licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală.
4. Decizia C.N.A. nr. 401/26.06.2006 privind difuzarea programelor locale şi a programelor
retransmise completată cu Decizia C.N.A. nr. 12/2007.
5. Decizia nr. 412/10.05.2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune.
6. Decizia C.N.A. nr. 761/11.09.2007 privind activitatea de control.
7. Cunoştinţe de operare pe calculator (ex: WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER,
OUTLOOK EXPRESS, NETSCAPE COMMUNICATOR).
8. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2).
DIRECTOR
DIRECŢIA LICENŢE CONTROL
RĂZVAN FRÎNCULESCU

ŞEF SERVICIU
SERVICIUL INSPECTIE
CRISTIAN IVANCIOVICI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
DIRECTIA LICENTE - CONTROL
SERVICIUL INSPECŢIE
Aprobat,
PRESEDINTE,
RĂSVAN POPESCU
CERINŢE
Pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector audiovizual
clasa I, grad profesional principal din cadrul
DIRECTIEI LICENTE – CONTROL, SERVICIUL INSPECTIE
– zona Bucuresti 1. Studii superioare de lungă durată.
2. Vechime în specialitate – minim 5 ani.
3. Operare calculator (WORD, EXCEL, INTERNET
EXPRESS, NETSCAPE COMMUNICATOR).

EXPLORER,

OUTLOOK

BIBLIOGRAFIE

1. Legea Audiovizualului nr. 504/11.07.2002 cu modificările şi completările ulterioare (Legea
402/2003).
2. Decizia C.N.A. nr. 187/03.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare (Deciziile
C.N.A. nr. 335/2006, 194/2007, 516/2007, 762/2007 si 1105/2007).
3. Decizia C.N.A. nr. 403/30.06.2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a
licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală.
4. Decizia C.N.A. nr.12/17.01.2003 completată cu Decizia C.N.A. nr. 262/16.09.2003 privind
eliberarea avizului de retransmisie.
5. Decizia C.N.A. nr. 401/26.06.2006 privind difuzarea programelor locale şi a programelor
retransmise completată cu Decizia C.N.A. nr. 12/2007.
6. Decizia C.N.A. nr. 261/16.09.2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul
României.
7. Decizia nr. 412/10.05.2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune.
8. Decizia C.N.A. nr. 52/04.03.2003 privind obligaţia radiodifuzorilor de a aduce la cunoştinţa
publicului somaţiile şi sancţiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului.
9. Decizia C.N.A. nr. 761/11.09.2007 privind activitatea de control.
10. Cunoştinţe de operare pe calculator (ex: WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER,
OUTLOOK EXPRESS, NETSCAPE COMMUNICATOR).
11. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2).
DIRECTOR
DIRECŢIA LICENŢE CONTROL
RĂZVAN FRÎNCULESCU

ŞEF SERVICIU
SERVICIUL INSPECTIE
CRISTIAN IVANCIOVICI

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a postului de
auditor clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Intern
A. Condiţii de participare:
-

studii superioare de lungă durată economice;
vechime în specialitate minimum 5 ani;
cunoştinţe de operare pe calculator : Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express;
cunoşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

B. Bibliografie
1. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Ordin M.F. nr. 1267/2000 pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern (cadrul
general).
3. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordin M.F. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Ordin M.F. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
6. Ordin M.F. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele
de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordin M.F. nr.1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea
activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice
8. Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008.
9. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2).
PREŞEDINTE
RĂSVAN POPESCU

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

1. – Formular de inscriere
2. - Copie act de identitate.
3. - Copie diplome de studii.
4. - Copii ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari.
5. - Copie carnet de munca sau adeverinta de vechime in munca sau in specialitate.
6. - Cazier judiciar.
7. - Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
8. – Copie dupa fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de
la ultimul loc de munca.
9. – Declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

