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ANUNŢ
Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.31 aIm. (1) din Legea nr.
153/2017
Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
puMice, prevederile art.( 1) şi art. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modifkările
şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 340 privind
aprobarea condiţiilor generale şi specifice de participare Ia concurs, a procedurii de
desta~urare a concursului pentru ocuparea füncţiei contractuale de conducere de
preşedinte club, al Clubului sportiv ,,Sport Club Trotuşul” One$i ~i a fi~ei de post
pentru hincţia de pre~edinte club
—

Primăria Municipiului Oneşti
organizează în ziua de 28.06.2022, ora 09,00
la sediul din strada Oituz nr. 17
CONCURS
pentru ocuparea postului vacant aferent funcţiei contractuale de conducere
Pre~edinte Club Ia Clubul Sportiv “Sport Club Trotu~uI” Oneşti
Condiţii generale de participare aşa cum sunt prevăzute de lege:
Condiţii generale:
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile şanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-

-

-

-

-

-

nu a fost condamnată defrnitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului on contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuireajustiţiei, de fals on a unor fapte de corupţie
sau a unei infřacţiuni săvârşite cu intenţie, care ar f’ace-o incompatibilă cu
exercitarea füncţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
-

Condiţii specifice:
. studii universitare de Iicenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă in domeniul fbndamental : ~tiinta sportului ~i educatiei fizice;
disciplinele box, sah, badminton, fotbal, tenis, astfel cum au fost aprobate
prin organigrama clubului;
. masterat in managementul cluburilor sportive;
. vechime in specialitatea studiilor necesare minimum 7 ani;
. cuno~tinţe operareĺprogramare pe calculator: nivel mediu
-

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere Ia concurs adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau once alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) 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;
d) cametul de muncă sau, după caz, adeveninţele care atestă vechimea in
muncă, în meserie şiĺsau in specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu fhncţia pentru care candidează;
I) 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;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, nurnărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul in care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute mai sus vor fI prezentate şi în original in vederea venificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Documentele vor fi prezentate într-un dosar plic.
Dosarele complete se vor depune la Registratura generală a Primăriei
Municipiului Oneşti în intervalul 26.05.2022 09.06.2022, ora 16.00.
—

Concursul so va desfăşura în 3 (trei) etape:
1. solecţia dosarolor do înscriere
2. proba scrisă
3. interviul
-

-

-

Selecţia dosarelor do înscriere în perioada 10.06.2022- 14.06.2022.
Proba scrisă va avea bc în data do 28.06.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei
municipiului Oneşti.
Interviul va avea bc în termen de maxim 4 zile Iucrătoarc do la data susţinerii
probei scrise.
Candidaţii pot contesta numai punctajele proprii, în termen de Ce! mult o zi
bucrătoare do ba data aflşării.
Participă Ia interviu pentru füncţia contractua!ă do conduceree, numai candidaţii
care au obţinut cob puţin 70 puncte Ia proba scrisă.
Punctajul final so calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba
scrisă şi interviu, Care trebuie să fie minim 70 şi este declarat “admis”, candidatul care a
obţinut punctajul final ceb mai mare.
Prezentul anunţ , bibliografia ~i atribuţii!e din fi~a post so aĺĘează !a sediu!
Primăriei Municipiu!ui Oneşti, pe site-u! instituţiei: www.onesti.ro.
Informaţii supbimentare so pot obţine !a telefon 0234/324243/216/224 Serviciul
resurse umane, re!aţii Cu pub!icu! sau !a et.5, camerebe 503 sau 501.
—

Bibbiografia concursului
1.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi comp!etări!e uĺterioare:
partea III , titlul I, titlul V cap. III, cap. IV şi cap. VIII,
partea VI, titbub III, cap. III Drepturi şi obligaţii ale persona!ului contractuab şi cap. V
managementul personalu!ui contractual din administraţia publică şi gestiunea
raporturibor juridice.
2. Ordonanţa do Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionaroa tuturor
formelor de discriminare, ropublicată, cu modificările şi compbetări!~ u!terioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind ogabitatea do şanso şi do tratament întro femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificări!e şi comp!etări!e u!terioaro;
4. Legea 53/2003 Codul muncH, repub!icată, cu modificări!e şi compbetări!o ulterioare,
titlul II cap. I V şi titlu! III;
5. Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificări!e şi comp!etăribe
ulterioare, titlul IV cap. I Dispoziţii generale, cap. II Asociaţii!e sportive, cap. III
Cluburile sportive;
6. Regubamentu!ui do punoro în apbicare a dispoziţiilor Legii 69/2000 a Bducaţiei fizice
şi sportubui, aprobat prin Hotărâroa Guvemu!ui nr. 884/2001;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziona!ă în administraţia publică, cu
modificări!e şi compbetăribe ulterioare;
8. Ordinul 631/890/2017 privind aprobarea mode!ului cadru a! contractului de activitate
sportivă;
-

-

-

-

-

-

-

9. Normele ńnanciare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1 .447ĺ2007, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Regulamentul de organizare ~i ĺhncţionare a Clubului Sportiv “Sport Club Trotu~ul”
One~ti aprobat prin HCL nr. 246/29.09.2021.
III. Atribuţiile postului:
3.1. Atribuţii specifice:
3.1 .1. îndepline$e atribuţii specifice de angajator conform legislaţiei muncH;
3.1 .2. îndepline~te atribuţii specifice calităţii de ordonator terţiar de credite;
3.1.3. răspunde de managemenul clubului, de organizarea ~i funcţionarea în
condiţii de eficienţă ~i eficacitate ~i cu respectarea prevederilor legale;
3.1.4. concepe ~i aplică, cu aprobarea consiliului local, strategia Care va fi urrnată
în vederea realizării obiectivelor propuse pentru a fi îndeplinite;
3.1.5. întocme~te programe ~i proiecte etapizate, conforme cu aprobarea
consiliului local, pentru activitatea Clubului Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti;
3.1.6. organizează ~i conduce activitatea Clubului Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul”
One~ti ~i răspunde de buna desfă~urare a acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare;
3.1.7. urmăre~te buna folosire ~i gospodărire a patrimoniului pe care îl are în
administrare ~i, după caz, ia măsuri în recuperarea eventualelor prejudicii;
3.1.8. stabi1e~te modul în care se utilizează bugetul ~i sunt orientate sumele
realizate din venituri extrabugetare, conform dispoziţiilor legale;
3.1.9. aprobă programele de pregătire, Calendarul competiţional intern ~i extem
pe ramuri de sport ~i modalitatea propusă pentru desta~urarea ~i/sau organizarea
competiţiilor;

3.1.10.
negociază ~i semnează contracte/convenţii ~i alte acte juridice de
angajare la Clubul Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti;
3.1.11.
organizează ~i conduce personal sau prin delegat toate activităţile
tebi~ice, sportive, economice, sociale sau de altă natură, stabilind ~i delegând atribuţii pe
trepte ierarhice ~i füncţii având în vedere prerogativele füncţiei, structura organizatorică
~i Regulamentul de Organizare ~i Funcţionare al Clubului Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul”
One~ti;
3.1.12.
îndrumă, coordonează ~i controlează activitatea defă~urată în secţiile
sportive pe ramură de sport;
3.1.13.
îndrumă ~i aprobă activitatea antrenorilor la întocmirea planurilor de
pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, zilnice urmăre~te respectarea acestora ~i
evidenţa muncH efectuate în a~a fel încât realizarea obictivelor intermediare ~i finale să
fie atinse;
3.1.14.
conduce, coordonează ~i controlează activitatea desfă~urată de o
secţie sportivă;
3. 1. 15.
stabile$e cu antrenorii, prin contract/convenţie, obiective
intermediare ~i finale;
3.1.16.
aprobă planul de muncă al antrenorilor ~i planurile de pregătire
pentru echipă, planurile de pregătire individuale pentru sportivii condu~i de ace~tia ~i
analizează periodic cu ace~tia nivelul atins, rezultatele obţinute etc.;

3.1.17.
constată dacă obiectivele stabilite au fost atinse, neîndeplinirea
acestora fund supusă sancţionării cu până la rezilierea contractului/convenţiei civile sau
altui asemenea act pentru cci vinovaţi;
3. 1 .18.
stabi1e~te cuantumul amenzilor aplicate ca măsuri disciplinare;
3.1.19.
asigură ~i răspunde de integritatea ~i buna întreţinere a patrimoniului
Clubului Sportiv ,,Sport Club Trotu~u1” One~ti precum ~i funcţionarea la parametri
impu~i de normele prevăzute ale bazelor sportive primite în administrare/folosinţă;
3.1.20.
dispune măsuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului
de fair-play, a respectării legislaţiei în vigoare în conformitate cu Legea nr. 4/2008
privind prevenirea ~i combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor ~i a jocurilor sportive;
3.1.21.
prime~te ~i analizează informări scrise despre modul cum s-a
desfă~urat competi~ia (deplasare, masă, cazare, mcci etc.), de la antrenorii echipelor
participante, în 24 de ore după terminarea evenimentului sportive;
3. 1.22.
asigură aplicarea ~i respectarea dispoziţiilor privind constituirea ~i
actualizarea permanentă a fondului documentar ~i a bazei de date ale Clubului Sportiv
,,Sport Club Trotu~ul” One~ti referitor la:
. actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
. regulamentul de organizare ~i funcţionare propriu;
. regulamentul intern;
. hotărârile Consiliului Local al Municipiului One$i privind activitatea Clubului
Sportiv ,,Sport Club Trotusul” One~ti;
. statutele ~i regulamentele federaţiilor nationale de specialitate la care Clubul
sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti este afiliat;
. programele strategice de dezvoltare pe termen mediu ~i scurt ale Clubului
Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti;
.
evidenţa antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimaţi ~i
clasificarea br la fiecare disciplină sportivă;
. rezultatele obţinute de sportivii Clubului Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti
la competiţiile oficiale ~i amicale inteme ~i/sau internaţionale;
3.1 .23.
elaborează ~i pune în practică objective, politici, strategii ~i sisteme
coerente în domeniul resursebor umane;
3.1.24.
organizează controlul îndeplinirii sarcinibor de către personalul din
subordine ~i urmăre~te aplicarea măsuribor pe care be dispune;
3.1.25.
îndepline~te once alte atribuţii pe care begea, statutul ~i
regulamentele Clububui Sportiv ,,Sport Club Trotu~ul” One~ti le prevăd;
3.1.26.
anual ~i on de câte on i se solicită, informează Consiliul Local al
Municipiului One~ti asupra rezubtatelor sportive, economico-financiare ~i abte activităţi
desta~urate;
3.1.27.
aplică ~i respectă procedurile de sistem, procedurile operaţionale,
precum ~i procedurile de proces, în scopub füncţionării optime a Sistemului de
Management al Calităţii, în vederea atingerii obiectivelor în propria activitate; asigură
implementarea documentebor SMC elaborate referitoare ba procesele coordonate;
stabile~te ~i asigură implementarea corecţiilor/acţiunilor corective/acţiunilor preventive
pentru neconformităţile apărute în procesul coordonat; participă ~i răspunde pentru
implementarea ~i dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivebul
Primăriei Municipiului One~ti/ compartimentelor clubului!activităţii;

3.2. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului do control managerial
intern:
3.2.1. Elaborează proceduri documentato, în coordonarea Comisiei do
monitorizaro, având la bază obligatoriu structura minimală provăzută în Procodura
documentată;
3.2.2. Identiťică şi evaluează riscurile aforento obioctivelor şilsau activităţilor la
nivelul compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul do
riscuri;
3.2.3. Întocme~to situaţii centralizatoaro!raportările anualo privind otapole şi paşii
realizării unui proces sau unoi activităţi în domoniul gostionării riscurilor ~i olaborării
Registrului riscurilor;
3.2.4. Răspunde la nivelul compartimentului do procesul do actualizare a
obiectivelor gonorale şi specifico, a activităţilor procoduralo, a procosului do gostionare
a riscurilor, a sistomului do monitorizare a performanţolor, a situaţiei procodurilor şi a
sistemului do monitorizaro şi do raportaro, respoctiv informare către conducătorul
ontităţii publico.
3.2.5 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaboraroaiactualizaroa
documentelor Sistemului do Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu
logislaţia spocifică, în vigoaro, potrivit responsabilităţilor stabilito prin Dispoziţia do
constituire ~i Rogulamentul do Organizare ~i Funcţionaroa al Comisiei do Monitorizare
(CM), coordonare ~i îndrumare motodologică responsabilă cu implemontaroa ~i
dozvoltarea SCIM la nivolul Primăriei Municipiului Ono~ti
3.3. Atribuţii ~i rosponsabilităţi în domoniul managomontului calităţii ~i mediului
3.3.1. Să cunoscă şi să rospocto corinţelo SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.3.2. Să cunoască şi să rospocto prevodorilo aplicabile postului cuprinse în
documontaţia sistemului do managomont intograt calitato şi modiu şi să acţionozo pontru
îmbunătăţiroa continuă a ~mcţionării acostui sistom.
3.3.3. Să utilizozo cQroct ochipamontelo IT, aparatura, autoturismolo şi alto
mijloaco do producţio;
3.3.4. să conştiontizozo importanţa conformităţii cu politica în domoniul calităţii
şi modiului şi cu corinţolo sistemului do management intograt calitato-mediu, corinţolo
legale, do reglomontare ~i a altor părţi intorosato;
3.3.5. să acţionezo într-un mod rosponsabil faţă do modiu ~i sănătatoa ~i
socuritatea ocupaţională;
3.3.6. să roducă impactul nogativ asupra modiului al activităţilor realizato;
3.3.7. să asiguro un consum rodus ~i provino risipa do matorii primo, matorialo,
rosurse naturale ~i onergio;
3.3.8. să asiguro p0 cât posibil rociclaroa sau rofolosiroa matorialolor;
3.3.9. să roducă impactul activităţilor ~i oporaţülor asupra floroi, faunoi,
relieĺiilui, estotici.i ~i vocinăţăţilor;
3.3.10.
să facă propunori pontru a provoni dogradaroa gravă sau irovorsibilă
a modiului;
3.3.11.
să provină apariţia incidontolor/accidontolor ~i intorvino în situaţii do
urgenţă pontru limitaroa ~i romodioroa ofoctolor asupra modiului ~i sănătăţii ~i socurităţii
ocupaţionalo;

3.3.12.
să separe de~euri1e înainte de colectare, în vederea valorificării sau
eliminării acestora.
3.4. Atribuţii ~i responsabilităţi reĺ’eritoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.4.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile Iegislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca specifice postului său;
3.4.2. să comunice imediat ~efü1ui ierarhic superior ~i lucrătorului desen-mat once
situaţie de muncă despre cane au motive întemeiate să o considere un penicol pentru
securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a sistemelor de
protecţie.

