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ANUNT 

privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a postului contractual de 

conducere vacant de director la Clubul Sportiv Comunal Maneciu 

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

funcfiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice, aprobat prin Hotararea Guvernului or. 286/2011, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare : 

COMUNA MANECIU cu sediul in comuna Maneciu, sat Maneciu-Ungureni, 

nr.273, judeful Prahova organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioada 

nedeterminata, a postului contractual de conducere vacant de director la Clubul Sportiv 

Comunal Maneciu, treapta 1-1 post. 

CONDIT/I DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UniW1ii Europene sau a statelor 

apaf!inand Spatiului Economic European ~i domiciliul i'n Romania; 

b) cunoa~te limba romanii, scris ~i vorbit; 

c) are varsta minima reglementatii de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitii!ile sanitare abilitate; 

f) i'ndepline~te conditiile de studii ~i, dupii caz, de vechime sau alte condi!ii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau i'n legiitura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu 



intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea; 

ACTE NECESARE iNSCRIERII LA CONCURS: 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea condi!iilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 

~i/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

h) nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica Infiiptuirea 

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar 

face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 

reabilitarea; 

k) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a Incetat contractul individual de munca 

pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu carnetul de munca sau 

adeverinte doveditoare in acest sens; 

I) nu a desfii~urat activitate de politie politica, astfel cum este definita de lege; 

- Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

- in cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la 

inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data 

desfiisurarii primei probe a concursului. 



* Copiile actelor vor fl prezentate # in original in vederea verificarii conformitafii 

copiilor cu acestea. 

Condi/ii specifice: 

- Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta; 

- Vechime In specialitatea studiilor minim 2 ani; 

- Prezentarea unui plan de management care sa cuprinda o proiectie fundamentata a 

bugetului de venituri ~i cheltuieli al Clubului Sportiv pentru perioada 2021-2022, strategii, 

programe, proiecte. 

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fl indosariate intr-un dosar cu 1ina 

(cartonat) 

CALENDAR UL DE DESFASURARE A CONCURSULUI: , 

Perioada de depunere a dosarelor: in termen de 10 zile lucratoare de la data 

afisarii anuntului, respectiv de la data de 04.05.2021 potrivit prevederilor art. 19 alin. (l) 

din REGULAMENTUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 286/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la sediul institutiei, in intervalul orar 08.30-16.30 

(de luni pana miercuri), 08.30-18.30 (joi) si 08.30-14.30 (vineri). 

Selecfia dosarelor: in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii 

termenului de depunere a dosarelor. 

Afi~area rezultatelor selecfiei dosarelor: in termen de o zi lucratoare de la data 

expirarii termenului de selectie a dosarelor. 

* Dupa afi~area rezultatelor obfinute la selecfia dosarelor, candidafii nemulfumifi pot depune 

contestafie fn termen de eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii rezultatului selecfiei 

dosarelor, sub sancfiunea decaderii din acest drept. f n situafia contestafiilor formulate fafii 

de rezultatul selecfiei dosarelor, comisia de solufionare a contestafiilor va ver(fica 

fndeplinirea de catre candidatul contestatar a condifiilor pentru participare la concurs fn 

termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestafiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestafiile depuse se face imediat dupa solufionarea 

contestatiilor. , 

Proba scrisa: 27.05.2021, ora 10.00. 



Afi~area rezultatelor probei scrise: in termen de maximum o zi lucratoare de la data 

finalizarii probei scrise. 

* Dupii afi~area rezultatelor obfinute la proba scrisii, candidafii nemulfumifi pot depune 

contestafie in termen de eel mult o zi lucriitoare de la data afi~iirii rezultatului probei scrise, 

sub sancfiunea deciiderii din acest drept. in situafia contestafiilor formulate fafii de rezultatul 

probei practice, comisia de solufionare a contestafiilor va analiza rezultatul doar pentru 

candidatul contestatar fn termen de maximum o zi lucriitoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestafiilor. Comunicarea rezultatelor la contestafiile depuse se face imediat 

dupii solufionarea contestafiilor. 

Interviul: 31.05.2021, ora 10.00. 

Afi~area rezultatelor interviului: in termen de maximum o zi lucratoare de la data 

finalizarii probei interviului. 

* Dupii afi~area rezultatelor obfinute la proba interviului, candidafii nemulfumifi pot depune 

contestafie in termen de eel mult o zi lucriitoare de la data afi~iirii rezultatului probei 

interviului, sub sancfiunea deciiderii din acest drept. in situafia contestafiilor formulate fafii 

de rezultatul probei interviului comisia de solufionare a contestafiilor va analiza 

consemnarea riispunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar fn termen de 

maximum o zi lucriitoare de la expirarea termenului de depunere a contestafiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestafiile depuse se face imediat dupii solufionarea 

contestafiilor. 

Afi~area rezultatelor finale: Rezultatele finale se afi~eaza in termen de maximum o 

zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestafiilor pentru proba interviului. 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI: 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Ordonanta de Urgenta nr.572019 privind Codul Administrativ , cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

4. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, 

evidenfa ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 



5. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

6. Legea nr.98/2016 privind achizitiile pub lice, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

7. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului- cadru din 

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

8. Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 

allocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

9. Legea nr.69/2000 -legea educatiei fizice ~1 sportului , cu modificarile ~1 

completarile ulterioare; 

10. Hotararea nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere In aplicare a 

dispoztiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr.69/2000, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

11. Legea nr.53/2003-Codul muncn, republicata, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

*Candidafii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia 

stabilita in vederea susfinerii concursului inclusiv republicarile, modificarile ~i 

completarile acestora. 

Relatii suplimentare la secretarul comisiei de concurs-Filipoiu Ionela Mada.Jina, adresa de 

email:contact@primaria-maneciu.ro, telefon:0244295225; 0768197806. 

uras Dragomir 

Inspector princ:•w 

Ionela Madalina Filipoiu 


