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CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 
Nr. _296_ din 26.01.2023 
Comisia de concurs numită prin Decizia 3 / 25.01.2023 
Comisia de concurs numită prin Decizia 2 / 09.01.2023 

 
TABEL 

privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru concursul organizat  
în perioada 10.01.2023-07.02.2023, personal contractual, 

în cadrul Club Sportiv Municipal Roman  
afişat azi, 26.01.2023, orele 16:00 

 
1.  Serviciul Competiții Sportive:  inspector  de specialitate IA  - 1  post  

---- PROBĂ SCRISĂ --- 
 

Nr. crt. 

Numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs 

 

Rezultat selecție dosar 

Observații 

(motivul respingerii) 

1. 201 / 19.01.2023 RESPINS Lipsă vechime în specialitatea 
studiilor ART.15 HG 1336/2022  

2. 214 / 20.01.2023 ADMIS  

3. 251 / 25.01.2023 RESPINS Lipsă vechime în specialitatea 
studiilor ART 15 HG 1336/2022 

4. 252 / 25.01.2023 RESPINS Lipsă vechime în specialitatea 
studiilor ART 15 HG 1336/2022 

5. 254 / 25.01.2023 RESPINS Dosar incomplet (adeverință 
medicală expirată, cazier expirat, 
neprezentare documente originale 

pentru certificare „conform cu 
originalul” , lipsă documente care 
să ateste vechimea în  specialitatea 
studiilor ART 15 HG 1336/2022 )  

2. Serviciul Baze Sportive:  muncitor calificat IV – salvator la bazin  - 1  post 
---- PROBĂ PRACTICĂ --- 

 

Nr. crt. 

Numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs 

 

Rezultat selecție dosar 

Observații 

(motivul respingerii) 

1. 188 / 19.01.2023 ADMIS  

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot face 
contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la 
sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest 
drept. 

Calendarul desfășurării următoarelor etape ale concursului: 
Proba scrisă se va desfășura în data de 01.02.2023 la sediul din Roman str. Ștefan cel Mare nr. 

246 et. 1, la ora 09:00. 
Proba practică se va desfășura în data de 01.02.2023 la Complex Sportiv Sala Sporturilor din 

Roman b-dul Roman Mușat nr. 82 începând cu ora 13:00. 
Promovarea probei scrise / practice este obligatorie pentru susținerea probei interviu. 
Punctajul minim pentru promovarea probei scrise / practice este de 50 puncte. 
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Proba interviu se va desfășura în data de 03.02.2023 la sediul din Roman str. Ștefan cel Mare 
nr. 246 et. 1, începând cu ora 11:00. 

 
Afișat astăzi 26 ianuarie 2023 ora 16:00, la sediul C.S.M. Roman din Roman str. Ștefan cel 

Mare nr. 246 et. 1 și pe pagina de internet din cadrul Primăriei municipiului Roman. 

 
Secretar comisie concurs, 

 


