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ANUNT
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului – 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,
Primaria comunei Cumpana, organizeza CONCURS DE RECRUTARE
PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE DIRECTOR in cadrul
CLUBULUI SPORTIV “ VICTORIA” CUMPANA
Termenul de depunere al dosarelor este 11.09.2017, ora 16.00, la sediul Primariei
comunei Cumpana, Biroul juridic si contencios administrative, Camera 19.
Proba scrisa va avea loc in data de 25.09.2017, ora 10.00, la sediul Primariei comunei
Cumpana.
Rezultatul probei scrise se va afisa in termen maxim o zi lucratoare de la finalizarea
probei scrise.
Interviul se va sustine in conformitate cu prevederile legale, in maximum 4 zile
lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Rezultatul interviului se va afisa in termen maxim o zi lucratoare de la data finalizarea
probei.
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de
la data afisarii probei scrtise/ interviului. In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul
probei scrise sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau
consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de
maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 32 alin. (20 din H.G. nr.
32/2011) pentru ultima proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a
mentiunii “ admis” sau “ respins”.
A. Conditii generale de participare
- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- indeplineste conditiile de studii si vechime specifice postului pentru care candideaza
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite
cu intentie,
care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

- nu a desfasurat activitati de politie politica, astfel cum este definitä prin lege;
- are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza
si planificare si actiune strategica, control si depistarea deficientelor, rezolvare operativa si
eficienta a problemelor, abilitati de comunicare orala si scrisa, capacitate de observatie,
capacitate de relationare cu superiorii, colegii, subordonatii si publicul, de consiliere si
indrumare, gandire logicd si dud, capacitate de adaptare, precum si de gestionare
eficienta a resurselor alocate, creativitate si spirit de initiativa;
- are abilitati de negociere si mediere, capacitate de convingere, autocontrol,
capacitate de a lua decizii.
B. Conditii specifice de participare
- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta (4 ani) ;
- Experienta in domeniul activitatilor sportive, doveditä cu diplome, certificate,
adeverinta, etc.
Directorul Clubului sportiv de drept public Club Sportiv “ Victoria” Cumpana este
persoana care, in baza contractului de management incheiat in acest sens cu Primarul
comunei Cumpana indeplineste atributiile stipulate in art. 31 din Regulamentul de
organizare si functionare a Clubului sportiv de drept public Club Sportiv “ Victoria”
Cumpana .
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care
va contine urmatoarele documente:
Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- copia actelor de stare civila;
- cerere de participare la concurs si scrisoare de intentie;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau declaratie pe propria rdspundere ca nu are antecedente
penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinta care sa ateste starea de sänatate corespunzatoare, de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz,
recomandarea de la ultimul loc de munca;
- curriculum vitae (model european);
- copie a actului de studii necesar ocuparii postului, acte din care sa rezulte vechimea in
specialitate/in functii de conducere, orice alte acte relevante in sustinerea cererii care sa
ateste indeplinirea conditiilor specifice;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitäti de politie politica.
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