
MUNICIPIUL SIGHI$OARA

organizezd la data de26.02.2020, proba scrisl

CONCURS

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, pe perioadi determinati:

- Director la Clubul Sportiv Municipal Sighiqoara _ I post

Dosarul de inscriere la concurs trebuie si continl:
a) cerere de inscriere la concurs adresati conducltorului autoritetii sau institu{iei publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii, dup6 caz;
c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte iare atestd efectuarea unor

specializiri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institulia publicl;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele care atest[ vechimea in munc6, in meserie qi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraJie pe propria rlspundere cd nu are antecedente penale care s6-l fac6
incompatibil cu functia pentru care candideazd (candidatul declarat admis la selec(ia doiarelor, care a depus
la inscriere o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obligafia de a compieta
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel t6rziu pdnd la data desftqudrii primei pro'be a
concursului);

f) adeverinfI medical[ care s[ ateste starea de sinitate corespunzdtoare eliberat[ cu cel mult 6 luni
anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitalile sanitare
abilitate (adeverinfa contine, in clar, numdrul, data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul
standard stabilit de Ministerul Senet6ii);

g) curriculum vitae.
Actele previzute Ia lit. b) - d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificlrii conformitifii

copiilor cu acestea.

Conditiile generale de participare la cqnlursi
a) are cetd(enia romAnS, ceti{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(indnd

Spafiului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba romdni, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplin6 de exercifiu;
e) are o stare de slnltate corespunz[toare postului pentru care candideazd,, atestatd,

adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniteflle sanitare abilitate;
f) indeplinegte condifiile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice

cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatl definitiv pentru sdvArqirea unei infracfiuni contra umanitl1ii, contra statului

ori contra autoritetii, de serviciu sau in leglturl cu serviciul, care impiedicl inftptuirea justifiei, de fals ori a
unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni s[vdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibil[ cu exercitarea
func(iei, cu excepfia situatiei in care a intervenit reabilitarea. ,:'

Conditiile specifice de participare la concurs:
- Absolven{i de studii universitare de licenti absolvite cu diplomi, respectiv studii superioare de

lungd duratd, absolvite cu diplomi de licen@ sau echivalentd in domeniul fundamental qtiinfe sociale ramura

de gtiinfi - gtiinfe juridice; in domeniul fundamental qtiinfe sociale ramura de gtiinfi - qtiinfe economice; in
domeniul fundamental qtiin(e inginereqti, sau in domeniul fundamental qtiin{a sportului qi educa{iei fizice;

- Vechime in muncl - minimum l0 ani;
- Vechime in specialitatea studiilor necesare - minimum 7 ani;
- Studii de masterat sau postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitirii funcfiei de

conducere;
- experienfi in funcfie de conducere de -l ani;
- Depunerea unui Proiect de management care si cuprindi: o proiecfie fundamentali a bugetului de

venituri gi cheltuieli al Clubului Sportiv Muni:ipal Sighiqoara, institulie publici in subordinea Consiliului
Local al Municipiului Sighiqoara, pentru pelioada 2020 - 2024, strategii, programe, proiecte, mlsuri
concrete, cuantificabile ce vor fi avute in vederc in perioada de executare a contractului de management.

pe baza

potrivit



Proiectele de management vor fi elaborate de candidafi respectdnd urmitoarea structurd minimald:1. Capitolul I - Considerafii cu caracter general;
1. 1. Contextul legal;
1. 2. Contextul nafional, regional, judefean qi municipal;
l' 3' Analiza SWOT a conjuncturii social-economice gi sportive a Clubului Sportiv Municipal

Sighiqoara, insitulie publicl in subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighigoara;
1. 4. Direc{ii de inceput qi de dezvoltare ulterioar[ a activitelii instituliei din perspectiva situaliei

concrete existente qi previzibile pe durata mandatului de 4 ani;
2. Capitolul II - Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal Sighiqoara,

institutie public[ in subordinea Consiliului Local al Municipiului Sigiiqoara;
2. l. Resursele economice;
2. 2. Resursele umane;
2. 3. Bazamateriall.
3. Capitolul III - M[suri qi acfiuni de inceput qi continuat in vederea atingerii obiectivelor propuse;
4. Capitolul IV - Planificarea activitI{ilor necesare atingerii obiectivelorf

Capitolele III qi IV vor cuprinde obligatoriu o proiecfie fundamentala a bugetului de venituri qi
cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Sighiqoara, institulie public[ in su-bordinea Consiliului
Local al Municipiului Sighigoara pentru perioada 2020-2024, in care pot fi incluse strategii,
programe, proiecte, mdsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute in vedere in perioada de
executare a contractului de management.

5. capitolul v - Mlsuri, acfiuni gi obiective ce urmeaz[ a fi indeplinite;
6. Capitolul VI - Concluzii.

Proiectele de management nu sunt limitate la un numlr de pagini * anexe gi trebuie s[ con{ini
punctele de vedere ale candidafilor asupra misurilor gi acfiunilor de inceput qi ulterior, cu privire
la dezvoltarea gi evolufia Clubului Sportiv Municipal Sighigoara, institulie publicd in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Sighigoara, in perioada Z0ZO -2024.

Probele stabilite pentru concurs:
- depunerea dosarelor de inscriere qi a proiectului de management;
- selecfia dosarelor de inscriere;
- proba scrisl;
- interviul;
- susfinerea proiectului de management;
Se pot prezenta la urmitoare etap[ numai candidafii declara{i admiqi la etapa precedenti.

BIBLIOGRAFIE
1. ConstituliaRomdniei;
2. Ordonanfa de Urgenfi a Guvernuluinr. 5712019 - privind Codul Administrativ;
3. Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informafiile de interes public, cu modificlrile gi

completirile ulterioare;
4. Ordin nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

ordonanfarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenfa qi raportarea
angajamentelor bugetare qi legale, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

5. Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare;
6. Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificirile qi completirile ulterioare;
7. H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru dia.Legea nr.9812016 privind achiziliile
publice, cu modific5rile gi completirile ulterioare;

8. Legea nr. 35012005 privind regimul finantfuilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activitefi nonprofit de interes general, cu modific[rile qi completSrile ulterioare;
9. Legea nr.6912000 educafiei fizice qi sportului, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
10. HotIr6rea nr. 88412001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispoziliilor Legii

educafiei fizice qi sportului nr.6912000, cu modificlrile qi completirile ulterioare;
I l. Legea nr. 5312003 Codul Muncii, republicatl, cu modificirile qi completlrile ulterioare;

Calendarul de desllsurare a concursului:

- Data limitl pentru depunerea dosarelor de concurs, precum gi a proiectului de

management este de l0 zile lucritoare de la data afiglrii anunfului, respectiv pAnI in data de

17.02.2020 inclusiv, ora 16,30;
- Selec{ia dosarelor de inscriere la concurs: conform art. 19 alin. (2) din din H.G. nr. 28612011

pentru aprobarea Regulamentului-c ldru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui



post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcfiilor contractuale qi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plntit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

- Probi scrisi: 26.02,2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighigoara, Piafa Muzeului nr. 7;
- Interviul gi susfinerea proiectului de management: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr.

28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz[tor funcfiilor contractuale gi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pl[tit din fonduri publice, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probi a concursului se face prin specificarea punctajului final al
fiec[rui candidat gi a menfiunii "admis" sau "respins", prin afigare la sediul gi pe pagina de internet a
autoriteli sau institufieipublice organizatoare a concursului, dupi caz,intermen de maximum o zi lucr[toare
de la data finalizirii probei;

Dup[ afigarea rezultatelor obfinute la selecfia dosarelor, proba scris[ gi interviu, respectiv susfinerea
proiecfului de management, dupd caz, candidalii nemulfumili pot depune contestalie in termen de cel mult o
zi lucrltoare de la data afig[rii rezultatului selecfiei dosarelor, respectiv de la data afiqirii rezultatului probei
scrise gi a interviului, respectiv a suslinerii proiectului de management;

In situafia contestafiilor formulate fatl de rezultatul selecfiei dosarelor de concurs, a probei scrise, sau
a interviului, respectiv a sus{inerii proiectului de management, comisia de solutionare a contestatiilor va
analiza lucrarea sau consemnarea r5.spunsurilor la interviu respectiv la sus{inerea proiectului de management,
doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucr[toare de la expirarea termenului de
depunere a contestafiilor;

Rezultatele finale se afigeazl la sediul autoritetii sau institufiei publice organizatoare a concursului,
precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupd caz, in termen de maximum o zi lucrltoare de la expirarea
termenului prev[zut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probd, prin specificarea punctajului final al fiecIrui
candidat gi a menfiunii "admis" sau "respins".

Relatii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal in
cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane gi Administrare Sistem lnformatic:
tel.02651771280 int 144, fax.0265177127 8 qi adresi e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro"

PRIMAR,
Ovidiu -Dumitru MIlinc


