
 

 

Denumirea entității:  Clubul Sportiv Municipal Constanta 

Sediul:  Dimitrie Cantemir nr. 2, et. 2 Constanța                                              

 

ANUNŢ 

Clubul Sportiv Municipal Constanța organizează concurs, în baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, la 

sediul instituției din str. Dimitrie Cantemir nr.2, Et. 2, loc. Constanta, județul Constanța, în data de 

26.10.2022. ora 12.00 proba scrisă şi în data de 28.10.200 ora 10.30  interviul, pentru ocuparea posturilor 

contractuale vacante de: 1 post de director adjunct, 1 post de conducere de contabil sef, 1  post executie 

Referent II, 1 post executie  Inspector de specialitate IA- resurse umane   (comp. finnciar contabil și resurse 

umane), 1 post de conducere de sef serviciu (compartimentul administrativ),. 

 

Condiţii de participare: 

1 post de director adjunct :- nivelul studiilor : superioare, de lunga durata, vechime in specialitatea studiilor 

necesare ocuparii postului 9 ani 

1 post de conducere contabil sef : - nivelul studiilor : superioare, de lunga durata, vechime in specialitatea 

studiilor necesare ocuparii postului 7 ani, Certificat de atestare SEC. 

1 post de conducere sef serviciu : - nivelul studiilor : superioare,  vechime in specialitatea studiilor necesare 

ocuparii postului 5 ani 

1 post Referent II- nivelul studiilor :  medii, vechime minimă 2 ani 

1 post Inspector de specialitate IA - nivelul studiilor : superioare, vechime in specialitatea studiilor necesare 

ocuparii postului 5 ani  

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, Loc. 

Constanța  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a. 

 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează  la sediul din Str. Dimitrie 

Cantemir nr. 2, Et. 2, Loc. Constanța. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, Loc. 

Constanța şi la pe adresa de mail csmconstanta@gmail.com și pe pagina de internet csmconstanta.ro, tel 

0241482440. 
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