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§1TINERET SATU MARE

ANUNT
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTN CONTRACTUALE DE EXECUTIE

Direcjia Judejeana pentru Sport si Tineret Satu Mare organizeaza concurs de ocupare a
urmatoarelor functii contractuale de executie vacante:

1. Economist IA in cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse umane;
2. Inspector de specialitate debutant in cadrul Centrului de agrement Strand Satu Mare;
3. Paznic in cadrul Centrului de agrement Strand Satu Mare;
Probele stabilite pentru concurs sunt:

a) proba scrisa
b) interviu

Condi{iile de desfasurare a concursului:
- dosarele de inscriere se pot depune pana la data de 10 iulie 2015, ora 16.00, la Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret a Judetului Satu Mare, municipiul Satu Mare, str.
Vasile Conta nr. 2/1;
- organizarea probei sense va avea loc in data de 20 iulie 2015, ora 11.00 la sediul
Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Satu Mare;

Condî iile generate: candidatfi trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din H.G. nr.
286 din 23 martie 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, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are ceta^enia romana, ceta^enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparjinand Spatfului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, sens si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitfu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverin^ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita île sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditfi specifice potrivit

cerin^elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infrac^iuni contra umanita îi, contra

statului ori contra autoritap'i, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justi^iei,
de fals ori a unor fapte de corup^ie sau a unei infrac£iuni savarsite cu intense, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea func îei, cu excep^ia situa îei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs: Conform art. 6 al 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, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de
concurs care va contine urmatoarele documente:

- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz;

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institutia publica;
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- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau
in specialitatea studiilor, in copie;

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de f ami lie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

- curriculum vitae;
Condi{ii specifice:
1. Economist IA:
- studii universitare de licen^a absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,

absolvite cu diploma de licen^a sau echivalenta in domeniul economic;
- minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor in domeniul financiar-contabil;
2. Inspector de specialitate debutant:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
3. Paznic;
- studii generale;
- atestat pentru exercitarea profesiei de agent paza si ordine
Bibliografie:
1. Economist IA din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse umane:
- Legea 500/2002 privind finan^ele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, precum
si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si
conducerea Contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
2. Inspector de specialitate debutant din cadrul Centrului de agrement Strand Satu Mare:
- Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu
completarile si modificarile ulterioare;
- H.G. nr. 776/2010 privind organizarea si functfonarea director jude^ene pentru sport si
tineret, respectiv a Direc îei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti;
- Legea 307 din 2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Paznic din cadrul Centrului de agrement Strand Satu Mare:
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protec^ia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 307 din 2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

c;jLQlrector executiv,
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