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ANUNT CONCURS

Potrivit prevederilor Legii nr.l88/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, 12, modificatd,
qi completatd qi ale H.G. nr.61112008 pentru aprobarea norrnelor privind organizarea qi dezvoltarea
carierei func{ionarilor publici art. 2I se organizeazd, concurs pentru ocuparea postului
corespunzdtor func{iei publice de execulie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional
asistent in cadrul Compartimentul Juridic din Aparatul Propriu al Directiei Judetene pentru Sport si
Tineret Dolj.

Concursul se sus{ine Ia sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Dolj din str.
Gheorghe Doja, nr.2, Craiova.

I. Probele stabilite pentru concurs:

proba scrisd : 20 martie 2017 , ora 10,00
proba interviu: 23 martie 2017 , ora 10,00

II. Candida(ii trebuie si indeplineasci urm[toarele condi{ii generale de participare la
concurs:

o cetS{enia rom6nd qi domiciliul in RomAnia;
o cunoaqterea limbii romAne, scris gi vorbit;
o vdrsta de minimum 18 ani implinili;
. capacttate deplind de exerciliu;
o stare de sdndtate corespunzdtoare funcliei publice, atestatd pe bazd, de examen medical

de specialitate;
o indeplinirea condiliilor de studii pentru func{ia publica;
. indeplinirea condiliilor specifice pentru ocuparea funcliei publice;
o nu au fost condamna{i pentru s[vArqirea unei infrac{iuni contra umanitdJii, contra statului

sau contra autoritAtii, infracJiuni de corup{ie gi de serviciu, infrac}iuni care impiedicd
infrptuirea justiliei, infracliuni de fals ori a unei infrac{iuni sdvArqite cu inten{ie care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcliei publice;

o nu au fost destituili dintr-o func{ie publica sau nu le-a incetat contractul individual de
muncd pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

. nu au desfbqurat activitate de polilie politicd, astfel cum este definitd prin lege.



lII. Conditii specifice de participare la concurs:

a) studii universitare de licenta absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare de lungd
durat6, absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd in domeniul juridic;

b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice de minimum 1 an;

IV. Bibliografia concursului
1. H.G. lll2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu

modificarile si comletarile ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999, republicatd, privind Statutul func{ionarilor publici, cu modificarile qi
completdri le ulterioare ;

3. Legea educatiei ftzice si sportului nr.6912000 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 712004, privind Codul de conduitA al funclionarilor publici, cu modificarile qi
completdrile ulterioare;

5. Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public;
6. Legea51412003 privind organrzarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificarile si completarile ulterioare;
7 . Legea ff. 55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
8. Legea nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitdlilor publice,a funcliilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanclionarea
corupliei, cu completdrile gi modificdrile ulterioare;
9 . Legea nr. 287 12009, republicatd privind Codul Civil

Candida{ii vor depune dosarul de participare la concurs in termen de 20 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial, Partea a III-a. Dosarul de concurs con{ine in mod obligatoriu:

'/ formularul de inscriere anexat prezentei;
,/ copia actului de identitate;
'/ copiile diplomelor de studii qi ale altor acte care atestd efectuarea unor specializdri;
'/ copia carnetului de muncd sau, dupa caz, o adeverin{d care s[ ateste vechimea in

muncd qi, dupd caz,in specialitatea studiilor necesare ocupdrii functiei publice;
,/ cazierul judiciar;
'/ adeverin[a care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6

luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de
c6tre unitalile sanitare abilitate;

'/ declaraJia pe propria rdspundere sau adeverinla care sd ateste cd nu a desfdqurat
activitali de poliJie politicd.

Adeverinta care atestd starea de sdndtate con{ine, in cIar, numdrul, data, numele emitentului
qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAnatatrii Publice.

Copiile de pe actele prevdzute mai sus se prezintd in copii legahzate sau inso{ite de
documentele originale, care se ceitifica pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarul
comisiei de concurs.



Documentul cazier judiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe proprie rdspundere. in acest
caz, candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor are obliga{ia de a completa dosarul de concurs
cu originalul documentului pe tot parcursul desftqurarii concursului, dar nu mai fitrziu de 5 zile
lucrdtoare de Ia dara la care a fost declarat admis in urma selec{iei dosarelor, sub sancfiunea
neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de inscriere se poate pune la dispozilie candida{ilor qi prin secretarul comisiei de

concurs - Birou Resurse umane, etaj 1, sediul D.J.S.T. Dolj - Craiova, str. Gheorghe Doja nr.2.

Relatii suplimentare Ia telefon : 0 25 1 I 43 1 806

Director executiv"

Ionescu Alina
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