
 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
Comisiile de concurs numite prin Deciziile nr. 9/03.04.2019 si nr. 10/ 03.04.2019
 Nr.1283 din 15.04.2019

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea unor posturi
temporar vacante, în regim contractual, nivel de execuție,

în cadrul Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive
afişat azi, 15.04.2019, orele 14:00

I.  2 posturi de casier – Casierie, C.S.A. Moldova;
Nr.

Crt
.

Nume si prenume
candidat

Nr. si data
dosarului

Rezultat
selecție

Motivul
respingerii
dosarului

1. Panicaru Mihaela 1187/09.04.2019 admis -

2. Dănilă Constantin 1234/11.04.2019 admis -

3. Puiu Dan Vasile 1235/11.04.2019 admis -

4. Iosub Mihaela * 1237/11.04.2019 admis -

Candidatul notat cu ⃰ va prezenta cazierul judiciar, cel târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului, respectiv data de 22.04.2019.

II. 1 post de muncitor calificat treapta IV (agent de securitate) – CSA Moldova:
Nr.

Crt
.

Nume si prenume candidat Nr. si data
dosarului

Rezultat selecție Motivul
respingerii
dosarului

1. Dinu Gheorghe 1188/09.04.2019 admis -

2. Fărăoanu Vilhelm 1209/10.04.2019 admis -

3. Spiridon Viorel * 1236/11.04.2019 respins Dosar 
incomplet

4. Mircescu Gheorghe * 1256/12.04.2019 admis -

5. Bută Benoni * 1265/12.04.2019 admis -

Candidații notați cu ⃰ vor  prezenta cazierul judiciar, cel târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului, respectiv data de 22.04.2019.

III. 3 posturi de îngrijitor – CSA Moldova :
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Nr.

Crt
.

Nume si prenume candidat Nr. si data dosarului Rezultat
selecție

Motivul
respingerii
dosarului

1. Neghină Gheorghe Vasile 1179/09.04.2019 admis -

2. Lupan  Marian Viorel 1198/10.04.2019 admis -

3. Pascaru Elena 1259/12.04.2019 admis -

IV. 3 posturi de muncitor necalificat treapta I (îngrijitor) – CSA Moldova;
Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Nr. si data dosarului Rezultat
selecție

Motivul
respingerii
dosarului

1. Lungu Marius Florin 1186/09.04.2019 admis -

2. Fărăoanu Vilhelm 1210/10.04.2019 admis -

V. 1  post  de  muncitor  necalificat  treapta  I  (femeie  de  serviciu)  –  CS  Sala
Sporturilor:

Nr.crt
.

Nume și prenume
candidat

Nr. si data dosarului Rezultat
selecție

Motivul
respingerii
dosarului

1. Pricope Dana Violeta 1254/12.04.2019 admis -

După  afişarea  rezultatelor  obţinute  la  selecţia  dosarelor,  candidaţii  nemulţumiţi  pot  face
contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la
sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii
din acest drept.
Calendarul desfășurării probelor de concurs:
22  aprilie  2019,  ora  09:00  -  proba  scrisă  pentru  funcția  de  casier,  la  sediul  Club
SportivMunicipal Roman – poziția I ;
22  aprilie  2019,  ora  09:30  -  proba  practică  pentru  funcția  de  muncitor  necalificat
treapta  I  (femeie  de  serviciu),  la  Club  Sportiv  Municipal  Roman-Serviciul  Baze
Sportive (Complex Sportiv Sala Sporturilor) – poziția V; 
22 aprilie 2019, ora 11:30 - proba practică pentru funcția de muncitor calificat treapta
IV (agent de securitate)  la Club Sportiv Municipal Roman - Serviciul Baze Sportive
(Complex Sportiv și de Agrement Moldova) – poziția II;
22 aprilie  2019,  ora 12:30 -  proba practică  pentru  funcția  de  îngrijitor  și  muncitor
necalificat treapta I (îngrijitor)  la Club Sportiv Municipal Roman - Serviciul Baze
Sportive (Complex Sportiv și de Agrement Moldova) – poziția III și IV;
Proba practică va consta în testarea aptitudinilor profesionale specifice postului.
24 aprilie 2019, ora 10:00 - proba interviu, pentru posturile de la pozitia I; 

   ora 11:00 - proba interviu, pentru posturile de la pozitia II, III, IV și V
Locul desfășurării interviului: sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piața Roman 
Voda, nr. 1.                                  

Secretar comisie,
                                                            Dumitrescu Liliana
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