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ANUNŢ
Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării
a postului contractual vacant de Inspector de specialitate SI implementare SCIM si CM din cadrul
clubului
Condiţiile de desfăşurare a concursului
Data organizării:
Proba scrisă: în data de 10.10.2022, ora 10,00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona
Braşov B-dul Gării nr. 21- Sala Sporturilor.
Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.
Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:
1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
2. probă scrisă
3. interviul
În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 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 condamnat 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
oria 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.

Condiţiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de
Inspector de specialitate S I implementare SCIM si CM în cadrul Compartimentului Financiar Buget:
⚫
⚫

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechime în muncă în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării funcției contractuale: minim 4
ani

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:
- O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ, actualizată:
Titlul I – Dispozitii generale
Partea a VI-a - Titlul III Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice.
- OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial Intern actualizat
- O.G.119/1999 privind controlul managerial intern si controlul financiar preventiv,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare
- Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69 din 28 aprilie 2000 - actualizată;
-

Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea
la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
6. 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;
7. curriculum vitae
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
Data limită de depunere a dosarelor: 29.09.2022, ora 16,00
- Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 03.10.2022
- Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 04.10.2022
- Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 05.10.2022
Proba scrisă: 10.10.2022, ora 10,00
- Notare şi comunicare rezultate proba scrisă: 11.10.2022
- Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 12.10.2022
- Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 13.10.2022
Interviul: 14.10.2022
- Notare şi comunicare rezultate interviu: 17.10.2022
- Termen contestaţie rezultate interviu: 18.10.2022
- Termen soluţionare contestatie interviu: 19.10.2022

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, telefon
0745.132.886.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului, respectiv până în data de 29.09.2022, ora 16,00.

Data afişării anunţului: 16.09.2022

