
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ: 

 
CLUBUL SPORTIV „JIUL ROVINARI 2016” 

 
Scoate la concurs 1 (un) post de natură contractuală vacant, după cum urmează: 

 
 1 (un) post de referent lA, în cadrul Compartimentului Sportiv, perioadă 

nedeterminată cu normă de lucru de 1/2, respectiv 4 ore / zi, 20 ore / săptămână. 

 
 a)Documente necesare pentru dosarul de concurs: cerere de înscriere, copie Carte 
Identitate, copii documente studii, copii Carnet Muncă sau Adeverință de vechime în muncă, 
Cazier judiciar, adeverință medicală și Curriculum vitae, dosarele cu documentația completă, se 
vor depune la sediul Clubului Sportiv Jiul Rovinari 2016, pentru mai multe informații, datele de 
contact Comp. Resurse Umane – tel. 0765028184; 
 
b) Condițiile generale pentru ocuparea postului: 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 
parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei 
Elveţiene; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 
contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 
contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la 
post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a 
interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a 
unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

CLUBUL  SPORTIV  “JIUL  ROVINARI 2016” 

Str.Florilor nr.2, loc. Rovinari, jud. Gorj 

Tel./fax 0253 371011/ 0253 371004 

e-mail: csjiulrovinari2016@yahoo.com 
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https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/legea-nr-53-2003-privind-codul-muncii?d=2023-02-20
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2023-02-20
https://lege5.ro/App/Document/gmztonzsg42a/legea-nr-118-2019-privind-registrul-national-automatizat-cu-privire-la-persoanele-care-au-comis-infractiuni-sexuale-de-exploatare-a-unor-persoane-sau-asupra-minorilor-precum-si-pentru-completarea-legi?pid=289261148&d=2023-02-20#p-289261148
https://lege5.ro/App/Document/geytinbqge/legea-nr-76-2008-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-national-de-date-genetice-judiciare?d=2023-02-20
https://lege5.ro/App/Document/gezdsnbqhezds/hotararea-nr-1336-2022-pentru-aprobarea-regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-personalului-contractual-din-sectorul-bugetar-platit-din-fonduri-publice?pid=505557683&d=2023-02-20#p-505557683


  c) Bibliografia și tematica concursului: 
1.   Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unitaților 

socialiste; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 

3. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 

02.06.2016; 

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice; 

5. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ,partea VI, titlul 

III -personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 

7. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. 

 
   d) Calendarul de desfășurare a concursului:  
         - Publicare anunț-23.02.2023;  
       -  Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 08.03.2023, orele 15:00; 
        -  Data limită selecție dosare concurs – 10.03.2023, orele 15:00; 
        -  Proba scrisă va avea loc în data de 15.03.2023, orele 9:00, în sala de ședințe a 
Consiliului Local Rovinari, etajul 1; 
        -  Afișare rezultate la avizier primărie – 16.03.2023, orele 12:00; 
        -  Data limită pentru depunere contestații – 17.03.2023, orele 12:00; 
        -  Data limită pentru afișare rezultate contestații, pe pagina de internet și la avizier Primărie  
– 20.03.2023, orele 12:00; 
         - Proba interviu va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari, în data 
21.03.2023, orele 9:00; 
        -  Afișare rezultate interviu, la avizier Primărie, în data de 22.03.2023, orele 12:00; 
        -  Data limită pentru depunere contestații – 23.03.2023, orele 12:00; 
        -  Afișare rezultate finale, la avizier Primărie, în data de 24.03.2023, orele 12:00. 

 
  

 
 

       Director,                                                               Comp. Contabilitate, 

                 Nicu Marin                                                            Ec. Marcu Ana-Maria 

 

 

 

 


