Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de conducere de
director al Clubului Sportiv „Tricolorul” Breaza, aflat în
subordinea Consiliului Local al Orașului Breaza, functie cu
contract de management
Condiții pentru participare la concurs.
CONDIȚII SPECIFICE:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul economic;
• certificare în domeniul sportiv;
• vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an
• vechime în funcție de conducere — minim2 ani
CONDIȚI1 GENERALE :
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European șf domiciliul în România,
• cunoaşte limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul dc familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică în aptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul constă în 2 etape :
- etapa I - analiza planurilor de management depuse de candidați — 28.11.2018
- etapa II – interviu, susținerea planului de management și întrebări din bibliografie
04.12.2018, ora 10,00.
BIBLIOGRAFIE
la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere de director al Clubului Sportiv
„Tricolorul” Breaza
1.
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2.
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
3.
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
și instituțiile publice;
4.
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

5.
Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările
ulterioare;
6.
Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere
în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.
7.
Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările și completările ulterioare.
8.
Hotărârea nr. 569/2018 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
9.
Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului - cadru
Dosarul de partcipare la concurs va cuprinde:
• cerere de înscriere,
• copia actului de identitate și copie certificat de câsătorie (in cazul schimbării numelui);
• copiile diplomelor de studii,
• copia carnetului de muncă și adeverință după data de 01.01.2011 care să ateste
vechimea în muncă și, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției dc manager,
precum și vechimea în funcție de conducere;
• cazier judiciar;
• curriculum vitae;
• adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate care să
conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
Dosarele de concurs se depun până la data de 23.11.2018.
Dosarele cu actele necesare și planul de management în plic alb, format A4, în format
electronic și pe suport de hârtie, fără a fi semnat (cu semnatura olografă/electronică)
sau personalizat ( motto-uri, culori etc ), cu respectarea termenului indicat în anunțul
public al concursului, la sediul Primariei Orașului Breaza, str.Republicii, nr.82B, în
perioada 09.11.2018-23.11.2018 .
Alte documente Clubul Sportiv „Tricolorul” Breaza:
•
•
•

Organigrama și statul de functii - H.C.L. nr.
160/26.11.2015
Regulament de Organizare și Functionare - H.C.L. nr.248728.07.2017, H.C.L. nr.
98/25.07.2013
Buget 2015 , Buget
2016 , Buget 2017
PRESEDINTE COMISIE
EZARU CIPRIAN

