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 unei funcţii publice de execu]ie de:
•

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,
Communicator);
- domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamţ.

Excel,

Outlook

Express,

Procedura de concurs:
- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 1 aprilie 2008, inclusiv;
- proba scrisă - pe data de 14 aprilie 2008, ora 10;
- interviul – pe data de 15 aprilie 2008, ora 14.
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.

PREŞEDINTE,
RĂSVAN POPESCU

Netscape

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
DIRECTIA LICENTE - CONTROL
SERVICIUL INSPECŢIE
Aprobat,
PRESEDINTE,
RĂSVAN POPESCU
CERINŢE
Pentru ocuparea funcţiei publice de INSPECTOR AUDIOVIZUAL
clasa I, grad profesional principal din cadrul
DIRECTIEI LICENTE – CONTROL, SERVICIUL INSPECTIE
– zona Neamţ 1. Studii superioare de lungă durată.
2. Vechime minimă în specialitate de 5 ani.
3. Operare
calculator
(WORD,
EXCEL,
COMMUNICATOR).
4. Domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamţ

OUTLOOK

EXPRESS,

NETSCAPE
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programelor de radio şi de televiziune.
8. Decizia C.N.A. nr. 52/04.03.2003 privind obligatia radiodifuzorilor de a aduce la cunostinta
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