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ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA 

UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI 

 

 Clubul Sportiv Municipal București, cu sediul în București, Calea Vitan nr. 242, 

etaj 1, Sector 3, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:  

 
 1 post consilier juridic grad IA, poziția 9 din ștatul de organizare – Biroul Juridic 
și Resurse Umane; 
Condiții de participare: 

 studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul științelor juridice;  

 minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor. 
1 post Inspector de specialitate IA, poziția 32 din ștatul de organizare – Serviciul 
Administrativ și Registratură; 
Condiții de participare: 

 studii universitare, absolvite cu diplomă de licență; 

 vechime în muncă: minimum 15 ani.  
1 post șofer M;G I, poziția 35 din ștatul de organizare - Serviciul Administrativ și 
Registratură 
Condiții de participare: 

 studii medii/generale; 

        permis de conducere cat. B și D;atestat transport persoane;card tahograf; 

  experiență în meseria de șofer categoria B:min. 5 ani și categoria D: min. 3 ani. 
Proba scrisă se va desfășura în data de 25.08.2022 după cum urmează: 

 ora 09.00 pentru postul de Consilier juridic - Biroul Juridic și Resurse 
Umane; 

 ora 12.00 pentru postul de Inspector de specialitate - Serviciul 
Administrativ și Registratură; 

 ora 15.00 pentru postul de Șofer - Serviciul Administrativ și Registratură. 
 

Interviul se va susține în data de 31.08.2022, la sediul CSM București din 
Calea Vitan nr. 242, etaj 1, Sector 3, conform programării. 
Dosarele se pot depune până la data de 16.08.2022 ,la sediul CSM București,  
program luni-vineri, 10.00-15.00. 

            Informații suplimentare se pot obține de la d-na. Stancu Luminița : e-mail: 
 office@csmbucuresti.ro. 

 
Publicat în Monitorul Oficial: 01.08.2022 
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Dosarul de concurs: 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 

care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al CSM Bucuresti; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii,după caz; 

c) copia certificatului de căsătorie (după caz); 

 d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea  condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituție; 

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 

în meserie  şi/sau  în specialitatea studiilor, în copie; 

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

g) 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; 

h) curriculum vitae (model european conform H.G. nr.1021/2004) - Europass ; 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. 

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că 

nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 Cererea de înscriere la concurs este disponibilă pe site-ul C.S.M. București 

(www.csmbucuresti.ro), precum și la Biroul Resurse Umane; 

http://www.csmbucuresti.ro/
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Condiţiile generale de participare la concurs: 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește 
următoarele condiții: 

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b)  cunoaște limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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; 

f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic IA,  

din cadrul Biroului Juridic și Resurse Umane 

 

 

1. Constituția Romaniei; 

2. Codul Civil: legea civilă, persoana fizică, persoana juridică, bunurile, 

drepturile reale, proprietatea privată/publică, cartea funciara, posesia, 

obligatiile, contractele, prescripția extinctivă, decăderea; 

3. Codul de Procedură Civilă (acțiunea civilă; participanții la procesul civil; 

competența instanțelor judecătorești; actele de procedură și termenele 

procedurale; procedura contencioasă, executarea silită, procedura 

ordonanței de plată; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

8. Hotărârea Guvernului  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

9. Legea nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și 
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pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a 

Contestațiilor; 

10.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

13. Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 

cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 

instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

16. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor); 

18. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

19. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
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21. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 296 din 

02.06.2022, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti; 

22. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 156/2007, 

privind inființarea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, instituție publică în 

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

23. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 361/14.06.2018 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 

desfășurată la nivelul Clubului Sportiv Municipal București; 

24. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice-S.C.I.M.; 

 

 

 

TEMATICA 

pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic IA, din cadrul Biroului 

Juridic și Resurse Umane 

 

 

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice; Economia 

şi finanţele publice. 

2. Legea civilă, persoana fizică, persoana juridică, bunurile, drepturile reale, 

proprietatea privată/publică, cartea funciara, posesia, obligatiile, contractele, 

prescripția extinctivă, regimul general al termenelor de decădere; 

3. acțiunea civilă; participanții la procesul civil; competența instanțelor 

judecătorești; actele de procedură și termenele procedurale; procedura 

contencioasă; executarea silită; măsuri asigurătorii și provizorii; procedura 

ordonanţei preşedinţiale; procedura ordonanței de plată;  

4. Principiile generale aplicabile administrației publice; administraţia publică 

locală; Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale; reguli specifice privind proprietatea publică şi 
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privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; statutul funcţionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi 

evidenţa personalului plătit din fonduri publice; răspunderea administrativă. 

5. Contractul individual de muncă; 

6. Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ; 

7. Reguli de evitare a conflictului de interese; procedurile de atribuire; instrumente 

și tehnici specifice de atribuire;  

8. Etapele procesului de achiziţie publică; acordul-cadru; modificarea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru;  

9. Elementele și soluționarea contestațiilor în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune 

lucrări și concesiune de servicii; 

10. Organizarea și asigurarea accesului la informații de interes public; 

11. Elaborarea actelor normative;  

12. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative; 

13. Finanțarea activității sportive; 

14. Sancțiuni privind nerespectarea obligației de a răspunde solicitării Agenției 

Naționale de Integritate; 

15. Principii care guvernează protecția avertizării în interes public. Avertizare 

privind fapte de încălcare a legii; 

16. Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic; 

17. Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni autorităților și organismelor 

publice în domeniul protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal  

18. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; 

19. Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, 

indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar; 

20. Principii, reguli și responsabilități privind finanțele publice locale; 

21. Standardele de control intern managerial; 

22. Organizarea și forma juridică a Clubului Sportiv Municipal București. Scopul și 

obiectul de activitate; 
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23. Atribuțiile Biroului Juridic și Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv 

Municipal București; 

24. Participanții la acțiunile sportive. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate 

pentru realizarea acțiunilor sportive. 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  
INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA 

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI REGISTRATURĂ 
 
 

 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1.792 din 24 decembrie 

2002(*actualizat*) 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; 

 Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003(*republicata*) -Codul Muncii, cu 

modificarile si completarile  ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2.861 din 9 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, 

elementelor de natura actrivelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  
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 Hotărârea Guvernului  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

 

                Tematica este aceeași cu bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  
ȘOFER M;G I 

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI REGISTRATURĂ 
 
 

1. Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003(*republicata*) -Codul Muncii, cu modificarile si 

completarile  ulterioare; 

2. Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 (*republicata*) privind circulatia pe drumurile 

publice (actualizata) 

3. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice; 

 
Tematica este aceeași cu bibliografia 

 
 


