ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA”
BUCUREŞTI

ANUNŢ
privind modificarea perioadei de desfăşurare a concursului organizat pentru încadrarea
unui post vacant de personal civil contractual de execuţie la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”

Urmare a stabilirii zilei de 16 august 2019 ca zi liberă prin Hotărârea Guvernului nr. 557 din
31.08.2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 644 din 02.08.2019, în temeiul art. 38 alin. (1)
lit. a) şi alin. (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, perioada de desfăşurare a concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de economist gr. II în biroul decontări din secţia financiar-contabilă la Clubul
Sportiv al Armatei „Steaua” prevăzută în anunţurile de concurs nr. A7108, A7109, A7110, A7111 şi
A7112 din 12.07.2019, publicate în data de 17.07.2019 în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
nr. 811, în cotidianul România Liberă, pe portalul posturi.gov.ro şi afişate în aceeaşi dată la sediul
clubului şi pe site-ul www.csasteaua.ro, se modifică după cum urmează:
- rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data 19.08.2019, la
sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucureşti, precum şi
pe site-ul www.csasteaua.ro;
- rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”,
Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucureşti, în data de 19.08.2019, precum şi pe site-ul
www.csasteaua.ro.
Celelalte date prevăzute iniţial în calendarul de concurs rămân nemodificate.
Candidaturile înregistrate la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de economist gr. II în biroul decontări din secţia financiar-contabilă la Clubul
Sportiv al Armatei „Steaua” se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarul de concurs şi au
fost declarate „admis” în urma etapei privind selecţia dosarelor de concurs îşi exprimă în scris intenţia de
a participa din nou la concurs la noile date.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs, la tel. 021.413.60.07,
int. 143.
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