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 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează concurs, în 

baza O.U.G. nr. 57/2019, la sediul instituției din strada Sfântul Sava nr. 19 localitate 

Iași, jud. Iași, în data de 10.12.2019 ora 10:00 probă scrisă pentru ocuparea postului 

vacant de funcționar public, compartiment Tineret.  

Data interviului va fi comunicată ulterior. 

Condiții de participare: 

  Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă; 

  7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

 

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul 

din str. Sf. Sava nr. 19 loc. Iași și pe site www.djstiasi.ro. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției Sf. Sava nr. 19 loc. Iași și 

la telefon 0232/231540. 
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Bibliografie concurs recrutare din data de 10.12.2019 

 

1. Constituția României republicată; 

2. Legea nr.50/2007 privind codul de conduită al funcţionarilor publici; 

3. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

4.  Hotărârea nr. 776/2010, privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru 

sport şi tineret respectiv a directiei pentru sport și tineret a Municipiului Bucureşti; 

5. Hotarârea nr. 11/2003 privind organizarea și funcționarea M.T.S. cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Ordin M.T.S. nr. 455/2019 privind organizarea și finanțarea centrelor de tineret; 

7. Legea Tinerilor nr. 350/2006; 

8. Legea nr. 78/2014 Legea Voluntarului; 

9. Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea 

programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret ; 

10. Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri; 

11.  Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 


