
 

ANUNȚ 
 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PANGRATION ATHLIMA anunță scoaterea la concurs a unui 

post vacant de contabil, studii superioare, în următoarele condiții: 

– durată nedeterminată; 

– sfert de normă  

Data desfășurării concursului: 26.07.2022 ora 10:00 – interviu; 
 

Locul desfășurării concursului: Sediul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PANGRATION 

ATHLIMA 
 

Condiții de înscriere și participare la concurs: 

– Cetățenie română; 

– Studii superioare absolvite cu diplomă; 

– Cunoștințe de calculator temeinice; 

– Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj); 

– Să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni care conduc la 

incompatibilitate cu exercitarea funcției; 

– Stare de sănătate corespunzătoare. 
 

Acte necesare pentru înscriere și participare la concurs: 

– Cerere de înscriere și participare; 

– Copie după actul de studii; 

– Copie după actul de identitate; 

– Cazier judiciar; 

– Curriculum vitae; 

– Copie după carnetul de muncă (dacă este cazul), sau adeverință cu vechimea în muncă; 

– Adeverință medicina muncii în original. 
 

Bibliografia pentru interviu pe site-ul www.pangration.ro 

– Legea 227/2015 Codul fiscal 

– Legea 69/2000 a educației fizice și sportului 

– Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 
 

Condiții de desfășurare a concursului: 

– Depunerea dosarelor se va face în perioada 15 iulie – 25 iulie 2022 la sediul FEDERAȚIEI 

ROMÂNE DE PANGRATION ATHLIMA din Sos.Iancului nr. 57, bloc 101B, Parter, între orele 09:00-

15:00 

– Proba interviului se va desfășura în data de 26.07.2022, ora 10:00, la sediul FEDERAȚIEI 

ROMÂNE DE PANGRATION ATHLIMA 
 

Descrierea postului 

– Contabilul întocmeşte împreună cu secretarul General bugetul de venituri şi cheltuieli; 

– Urmăreşte execuţia bugetului sus menţionat, luînd mşsuri de încadrare în normele 

Ministerului Sportului; 

– Vizează de control financiar preventiv şi participă la întocmirea situaţiilor solicitate de MS 

şi de organele administraţiei financiare, transmiţîndu-le la termenele stabilite. 

– Relaţii suplimentare la sediul federației și la numărul de telefon 0723231895 

http://www.pangration.ro/

