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Nr. 2195/22.06.2021

ANUNŢ
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CORONA BRAŞOV
Instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Braşov,
organizează concurs la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov din B-dul Gării nr. 21,
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante si temporar vacante :
1. Consilier juridic SI in cadrul Compartimentului Juridic - 1 post temporar
vacant
Condiţiile de desfăşurare ale concursului :
Locul desfasurarii concursului : sediul CSM Corona – Brasov, Bd-ul Garii nr. 21
Data organizării :
-Proba scrisă – 09.07.2021, ora 900 la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona
Brașov din B-dul Gării nr. 21
-Interviu - data şi ora vor fi comunicate ulterior.
Concursul va consta în următoarele etape succesive :
1. Selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
2. Proba scrisă
3. Interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată
prin H.G. nr. 1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
I. Consilier juridic S I in cadrul Compartimentului Juridic - 1 post temporar vacant

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul
organizat pentru ocuparea postului contractual de executie temporar vacant de Consilier
juridic SI in cadrul Compartimentului Juridic - 1 post temporar vacant
- studii superioare in domeniul juridic de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 5 ani;
- cunostiinte operare calculator PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
BIBLIOGRAFIE - Consilier juridic SI in cadrul Compartimentului Juridic - 1 post;
temporar vacant
• Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, actualizată;
• Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
• aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 actualizată;
• Ordonanța Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul Administrativ;
• Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Constituția Romaniei;
• Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
• Codul Civil: – Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V; - Cartea a III-a Despre
bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;
• Codul de Procedură Civilă – Cartea I, Cartea a II-a.
• Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căle de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată;
Pentru înscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată prin H.G. nr. 1027/2014, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Clubului Sportiv Municipal Corona
Braşov (formularul se găsește atașat la anunț pe pagina www.coronabrasov.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor generale
si specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae (formatul se găsește atașat la anunț pe pagina o);
Copiile actelor mai sus menţionate se vor prezenta însoţite de documentele originale, care
se vor certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în
copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au
antecedente penale, şi vor fi declaraţi admişi la selecţia dosarelor, au obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului (proba scrisă va avea loc în data de 09.07.2021).
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 06.07.2021, ora 16:00 la
sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, B-dul Gării nr. 21, la Compartimentul
Achiziții Publice și Resurse Umane.
Detaliile
privind
concursul
sunt
disponibile
accesand
pagina
oficială
www.coronabrasov.ro sau la telefon 0725.82.71.84, persoana de contact: Mădălina Adămuț
e-mail: achizitii@coronabrașov.ro

Descărcă AICI formular de înscriere
Descarcă AICI model de Curriculum Vitae
Descarcă AICI fișa postului pentru Consilier juridic SI in cadrul
compartimentului Juridic - 1 post temporar vacant

DATA AFIŞĂRII ANUNŢULUI: 24.06.2021 ora 09:00

