Nr. 631/11.03.2022

ANUNŢ
privind concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractual temporar
vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării
funcției contractuale temporar vacante de Contabil Sef grad I .
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual,
prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiții de participare
Condiții generale:
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
- are vârsta de minimum 18 ani impliniți;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de
familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
- îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul temporar vacant;
- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului temporar vacant;
- nu a fost condamnat pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra
autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcției vacante pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.
Condiții specifice:
- diplomă de licență în ramura de stiința - științe economice , curs de resurse umane
- vechime în specialiatate: minim 7 ani în specialitatea postului
Acte necesare pentru înscriere
- cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația
privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare anexele nr. 1 și 2;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după
caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar;
- adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
Actele solicitate vor fi depuse la sediul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, bd. Unirii, nr.14A,
loc. Baia Mare, jud. Maramures, in incinta Sălii Sporturilor “Lascar Pană”, pana la data de
21.03.2022.
Documentele dosarului de concurs vor fi transmise în ordinea menționată mai sus.
Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului.
Depunerea documentației la o altă adresa decât cea indicată în prezentul anunţ sau după termenul
limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.
Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate
în original.
Concursul va consta intr-o probă scrisă și o probă practică.

Calendarul desfășurării concursului:
Proba scrisă va avea loc în data de 29.03.2022, ora 10:00, bd.Unirii, nr.14A, la sediul CS
Minaur Baia Mare, sala de ședințe.
Interviul va avea loc în decurs de maximum 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise,
data inteviului va fi afisata la sediul Clubului Sportiv Minaur , bd. Unirii, nr.14A, la sediul
CS Minaur Baia Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr.14 A, persoana de
contact Barle Alina - Consilier achizitii publice,resurse umane, Tel. 0745881943.
Directorul Clubului Sportiv Minaur
Mureșan Raluca Adelina

Doamnă Director,

Subsemnatul/subsemnata ________________________________________,
domiciliat/domiciliată în ______________________________________________,
posesor/posesoare a CI seria_______________, numărul__________, prin
prezenta vă rog a-mi aproba participarea la concursul pentru ocuparea postului
temporar vacant de Contabil Șef gradul I, în cadrul CS Minaur Baia Mare.

Vă mulțumesc.

Data :
___________

Semnătura :
______________

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),........................................................................................, declar că am
luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter
personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi exprim consimțământul
pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la concurs, iar pentru cei declarați
admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului,
publicată pe internet, la adresa www.csminaur.ro .

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata......................................................................................................
..............................................................................……………………..(numele și toate prenumele
din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare), cetățean român, fiul/fiica
lui………………………………..........
(numele
și
prenumele
tatălui)
și
al/a........................................................... (numele și prenumele mamei), născut/născută
la....................................... (ziua, luna, anul) în....................................................... (locul nașterii:
localitatea/județul), domiciliat/domiciliată în.............................................................. (domiciliul
din actul de identitate), legitimat/legitimată cu...................................................................... (felul,
seria și numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire
la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securității sau
colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) -c) din ordonanța de urgență anterior menționată.

Data . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice
2. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice, precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu
modificarile si completarile ulterioare
4. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale
6. Legea 500/2006 privind finantele publice
7. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
8. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
9. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventive
10. ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
11. Legea nr.227/2015 Codul Fiscal modificat si completat
12. Legea nr.207/2015 Codul de procedura fiscal modificat si completat ulterior
13. Ordinul OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia (OMFP NR.2021/2013, OMFP nr.845/2014, OMFP
nr.720/2014, OMFP nr.465/2015).

TEMATICA
1. Achizitia directa, garantia de buna executie, garantia de participare;
2. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor institutiilor publice;
3. Reglementari privind organizarea si conducerea contabilitatii, a contraventiilor si
infractiunilor;
4. Reglementari privind principile, regulile, responsabilitatile, competentele si responsabilitatile
in procesul bugetar, aprobarea bugetelor;
5. Reglementari privind aprobarea, depunerea si competenta situatiilor financiare;
6. Reglementari privind principile, regulile, responsabilitatile, competentele in procesul bugetar
si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale;
7. Reglementari privind principiile, regulile si responsabilitatile,competente, in procesul bugetar
si resposabilitatile autoritatilor administratiei publice locale;
8. Reglementari privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
9. Reglementari privind documentele financiar-contabile;
10. Reglementari privind reevaluarea activelor fixe apartinand domeniului public al statului sau
al unitatilor administrativ-teritoriale;
11. Reglementari privind Organizarea controlului financiar preventiv si a vizei de control
financiar propriu.

