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Club Sportiv Municipal

Nr.2694/01.09.2021 
 

 
 
 
 
Clubul Sportiv Municipal Bacău

ocuparea următorului post vacant, personal contractual
prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1
data de  29 septembrie 2021, ora 10
practică, ora 11,00 interviul, la sediul

Denumirea postului:  
-Economist grad profesional I

Conditii specifice de participare la concurs: 
 Nivel 
 vechime

Actele necesare pentru
bibliografia) se pot obţine de la sediul
telefon 0756.042.464 si mail contact@csmbacau.ro

În vederea participarii la concurs, candidaţ
de 10 zile lucratoare de la data afi
14.00. 
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Club Sportiv Municipal Bacău 

 
 
 

ANUNŢ 

Sportiv Municipal Bacău, Judetul Bacau, organizează concurs
post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată

prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul
ora 1000 -  proba scrisă şi 06 octombrie 2021, ora 10

la sediul din str. Milcov nr.1, Bacău. 

Economist grad profesional IA- (nr. posturi – 1)   
specifice de participare la concurs:  

 studiilor: superioare; 
vechime în specialitea studiilor necesare ocupării postului:  

pentru participarea la concurs şi tematica concursului
se pot obţine de la sediul Clubului Sportiv Municipal Bacău, relatii 

si mail contact@csmbacau.ro. 
articiparii la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs

lucratoare de la data afişării anunţului, respectivpână la  data de 17

Director coordonator, 
                                                                                Adrian Gavriliu 

  

__________________________________________________________________ 
@csmbacau.ro 

_______________________________ 

concurs pentru 
nedeterminată, aprobat 

cadrul instituţiei, în 
ora 1000 – proba 

  

postului:  6 ani şi 6 luni. 
concursului (inclusiv 

 suplimentare la 

dosarul de concurs în termen 
17.09.2021, ora 



 1 
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               Postul pentru care se organizează concurs sunt: 

- Economist IA  
DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI  

DE CONCURS SUNT URMĂTOARELE 
 

- Cerere de înscriere la concurs adresată  conducerii  entitatii. 
- Curriculum vitae-model European 
- Certificatul de cazier judiciar 
- Copia actului de identitate sau orice alt document  care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz 
- Copii ale documentelor de studii 
- Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale 
- Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimera în muncă,/ sau în specialitatea studiilor 
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate 

- Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător 
fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă”la concurs. 
NOTĂ: Toate copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de originale.  

                                                                                
                                                                                                                                                                        
                                                                   BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de economist 
 

1. Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 – a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. HCL 18 / 31.01.2018 
3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată) – a contabilității, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
7. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
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CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACAU 

SEDIUL SOCIAL: STR.LETEA NR.17 

PUNCT DE LUCRU :STR.MILCOV NR.1 

TELEFON: 0756.042.464-secretariat 

                  0756.042.462-contabilitate 

NR. INREGISTRARE 2693/01.09.2021 

C Ă T R E, 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI 

 CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACAU cu sediul în Str.Milcov Nr.1, CIF 27869685, 

reprezentată prin Gavriliu Adrian - Director Coordonator, vă rugăm să ne publicaţi în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, în data de 03.09.2021, anunţul alăturat pentru aprobarea normelor 
privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante/ contractual 
temporar vacante conform temeiului legal HG 286. 

De asemenea, declaram ca anuntul conţine un numar de 1066 de caractere cu spaţii 
cuprinse în contorul de mai jos:  

 

 

REPREZENTANT LEGAL, NUME SI PRENUME 

Gavriliu Adrian-Director Coordonator 
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