ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA MACEA
317210- Comuna Macea, nr. 262
Tel. 0257 536101, primaria.macea@gmail.com

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru postul vacant contractual cu ½ normă,
președinte Clubul Sportiv Voința Macea
Principalele cerinţe ale postului sunt următoarele:
Asigurarea procesului de instruire și participare la competiţii a personalului sportiv al C.S
Voința Macea în scopul obţinerii performanţelor sportive.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
-cerere de înscriere la concurs;
-curriculum vitae – model european;
-certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă până la obţinerea certificatului de cazier judiciar, care se prezintă cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;
-copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
-copii ale documentelor de studii;
-copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-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.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 03.05.2018, ora 1600, la sediul
Primăriei comunei Macea, telefon contact 0257 536 101.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. cetăţenie română,şi domiciliului în comuna Macea;;
2. vârsta minimă 21 ani,
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni , cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:
- absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul administrației
publice, al managementului sau al sportului.
- aptitudini organizatorice și manageriale deosebite,
- disponibilitate de lucru și in afara orelor de program,
- permis de conducere cat.B,
- disponibilitate la deplasări in afara localității .
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- abilități de comunicare și de lucru in echipă.
- cunoştinţe operare pe calculator si cunoștinte elementare de contabilitate;
- experiența de cel puțin 1 an in funcția de președinte club sportiv .
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.05.2018, la sediul Primăriei
Macea precum şi pe pagina de internet.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Macea., 22.05.2018 începând cu
00
ora 11 .
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 23.05.2018, la sediul Primăriei Macea.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la secretariatul Primăriei
Macea, până la ora 1600, telefon contact secretariat 0257 536 101.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
23.05.2018, la sediul Primăriei comunei Macea precum şi pe pagina de internet www.macea.ro.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul Primăriei Macea in data de 24.05.2018., începând cu ora
11,00.
Rezultatul interviului se afişează în data de 25.05.2018, la sediul Primărei Macea .
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Primăriei Macea.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Primăriei Macea , în data de
26.05.2018.
Bibliografia de concurs pentru postul de presedinte Club Sportiv Voința Macea :
- Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completăriele ulterioare,
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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