
ANUNŢ

Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, cu sediul orasul Reșița, Bulevardul Muncii Nr. 5A, Judeţul Caraş-
Severin, organizeaza concurs pentru ocuparea, funcţiei contractuale vacante de conducere,  CONTABIL SEF (o
norma 1/1), din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil si Resurse Umane , congorm HG  nr.
286/23.03.2011,

Concursul se va desfasura la sediul institutiei, astfel :
- proba scrisă în data de 30.06.2022, ora 10.00
- proba interviu în data de 08.07.2022, ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
· are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
· cunoaste limba romana, scris si vorbit;
· are varsta minima reglementata de prevederile legale;
· are capacitate deplina de exercitiu;
· are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
· nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

· cunostinte operare PC, sisteme de operare Office, internet;
· abilitati, calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, perseverenta,

adaptabilitate la solicitari, spirit de initiativa si observatie, creativitate;
· are studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma sau echivalenta;
· experienta profesionala de minim 5 (cinci) ani in domeniul financiar-contabil (activitate

specifica de conducere si organizare in cadrul compartimentului financiar-contabil), precum si in domeniul
resurselor umane.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anuntului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a la sediul Clubului Sportiv Municipal
Resita orasul Reșița, Bulevardul Muncii Nr. 5A, Judeţul Caraş-Severin, pană în data de 21 iunie  2022, ora
16,30.

Relatii  suplimentare la biroul secretariat, telefon /fax: 0255215349, email: csmresita@gmail.com,
persoană de contact Guga Delia.

Director,
Fîc Rusalin


