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ANUNT

Primdria comunei Peciu Nou, judeful Timiq , organizeaz6 concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadd nedeterminatd a functiei contractuale de conducere vacantd de :

- director Club Sportiv Comunal Peciu Nou .

Pentru a ocupa un post contractual vacant , candidafii trebuie sI indeptineascl
urmltoarele condifii generale , conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 20llrcu modificirile qi completlrile ulterioare :

a) are cet5{enia rom6n6, cetSfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a-
statelor aparfindnd Spa]iului Economic European qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoaqte limba romdnd scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerci{iu;
e) are o stare de sandtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestat6 pebaza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdfile sanitare abilitate;
f)indeplineqte condifiile de studii gi dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat[ definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitalii, contra

statului ori contra autoritifii, de serviciu sau in legaturd cu serviciul, care impiedicd inftptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracfiuni s6vdrqite cu inten(ie, care ar face-o
incompatibilS cu exercitarea functiei, cu exceplia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condi{ii specifice necesare in vederea participlrii la concurs pentru ocuparea funcfiei
contractuale sunt :

- studii universitare de licentd absolvite cu diplom5, respectiv studii superioare de lung6
durat6, absolvite cu diplomi de licenJd sau echivalentd,
- vechime intr-un post de conducere : minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor :

- 13 iulie 2021 , termenul limita pentru depunerea dosarelor,

- 21 iulie 2021 ora 10,00 proba scrisd,
- 23 iulie 2021 ora 10,00 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sI con{ini in mod obligatoriu documentele prevdzute
la art. 6 Secfiunea a 2-a din Hotirfirea nr. 286t2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzdtor functiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare :



L. cerere de inscriere la concurs adresatl conducltorului institufiei publice organizatoare
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,

dupdcaz;

3. copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest6
efectuarea unor specializdti, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu{ia public6;

4. carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele care atest[ vechimea in munci, in
meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5. cazieru'ljudiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care si-l fac[ incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;

6. adeverint6 medicald care sd ateste starea de s[nltate corespunzdtoare eliberatl cu cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de c6tre medicul de familie al candidatului sau de c6tre
unitdlile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;
Adeverinla care atestd starea de sdnItate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului

qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdn6tdlii.
in cazul documentului prevdzut la punctul 5, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor,

care a depus la inscriere o declaratie po propria rdspundere cI nu are antecedente penale, are
obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierutui judiciar, cel mai thrziupf,nl la
data desfiqurlrii primei probe a concursului.

Copiile solicitate vor fi insofite de documentele in original, pentru conformitate, la
depunerea dosarului.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune personal de cltre candidat la secretariatul
Primlriei comunei Peciu Nou in perioada 29.06.2021- 13.07.2021 de luni pini joi intre orele
9:00-14:00 qi vineri intre orele 9:00-12:00.

Selecfia dosarelor de inscriere se face in termen de maximum doul zile lucrltoare de la
data expirdrii termenului de depunere a dosarelor, qi anume in data de 15.07.2021 ,

Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afiqeazl, de cdtre secretarul comisiei de
concurs, cu men{iunea "admis" sau "respins", insofitS, dupl caz, de motivul respingerii, la sediul
autoritdfii ori institufiei publice organizatoare a concursului, precum qi pe pagina de intemet a
autorititii sau institufiei publice, dupd caz, in termen de o zi lucritoare de la data selec{iei dosarelor.

Comunicarea rezultatelor Ia fiecare probE a concursului se face prin specificarea
punctajului final al fiecdrui candidat qi a menfiunii "admis" sau "respins", prin afiqare la

sediul qi pe pagina de internet a autoritafi sau institufiei publice organizatoarc a
concursului, dupd caz,intermen de maximum o zilucrltoare de Ia data finalizlrii probei.

Dupi afiqarea rezultatelor ob{inute la selecfia dosarelor, proba scrisi qi/sau proba
practici qi interviu, dupi caz, candidafii nemulfumifi pot depune contestafie in termen de cel
mult o zi lucrEtoare de Ia data afiqlrii rezultatului selecfiei dosarelor, respectiv de Ia data
afiqirii rezultatului probei scrise si/sau a probei practice qi a interviului, sub sancfiunea
declderii din acest drept.

tn situalia contestafiilor formutate fa{i de rezultatul selecfiei dosarelor, comisia de
solufionare a contestafiilor va verifica indeplinirea de c[tre candidatul contestatar a condiliilor pentru
participare la concurs in termen de maximum o zi lucr5toare de la expirarea termenului de depunere
a contestafiilor.

tn situalia contesta{iilor formul ate faltil de rezultatul probei scrise, probei practice sau a
interviului comisia de solufionare a contestaliilor va analizalucrarea sau consemnarea raspunsurilor



la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea
termenului de depunere a contestafiilor.

Rezultatele finale se afiqeazd,la sediul autoritdfii sau institufiei publice organizatoarc a
concursului, precum qi pe pagina de internet a acesteia, dupl caz, in termen de maximum o zi
lucritoare de la expirarea termenului pentru ultima prob5, prin specificarea punctajului final al
fieclrui candidat qi a menfiunii "admis" sau "respins".

Informafii suplimentare se pot obline de la d-na Elena Rotaru inspector superior - resurse
umane, la numirul de telefon 02561414500 ,0765212246 .

Bibliografia propusi
pentru ocuparea func{iei vacante , contractuale de conducere - director Club

Sportiv Comunal Peciu Nou
- Constitufia Romdniei , republicatd,,
- Ordonanfa de Urgenl6 a Guvernului m. 5712019- privind Codul administrativ: partea a

III-a- Administrafia publici locald, Titlul IV , titlul III
- Legea 544l200lprivind liverul acces la informafiile de interes public , cu modificdrileEi

completdrile ulterioare,
- Ordinul nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarca,

lichidarea , ordonanfarea qi plata cheltuielilor institufiilor publice , precum qio.guniru.eu , erlrelu qi
raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu modific6rile qi completdrile ulteiioare ,- Legea nr. 27312006 , privind finafele publice locale, cu modificirile qi completlrile
ulteriore,

- Legea nr.9812016 privind achizi[iile publice , cu modific[rile qi completdrile ulteioare ,- H.G. nt. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd / acordului cadru din Legea m. 9g12016
privind achiziliile publice , cu modificdrile qi completdrile ulteioare ,- Legea 35012005 privind regimul finanfirilor nerambursabile din fomnduri publice alocate
pentru activitili nonprofit de interes general , cu modificlrile qi completlrile ulterioare ,- Legea 6912000 a educafiei frzice qi sportului , cu modificdrile qi completarile ulterioare ,- Hotdr6rea ff. 88412001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a
dispozifiilor Legii educafiei frzice qi sportului m. 6912000 a educafiei fizice qi sportului , cu
modificdrile qi completlrile ulterioare ,

- Legea nr.3211994 privind sponsorizarea, cu modificdrileqicompletdrileulterioare;
- Ordinul m. 99411994 privind aprobarea Instrucfiunilor pentru aplicarealegii nr. 32llgg4

privind sponsorizarea
Legea nr. 531 2003 privind Codul Muncii , republicatd , cu modificarile qi completlrile

uleterioare .

RIzvan

PRIMAR

6o*urD
* GOMUNA *

CIU NOU

3o^. 3 
-.o9Sruu rD


