
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ 

 

 

               Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Iaşi, cu sediul în Iaşi, strada Sf. 

Sava nr.19, județul Iasi, organizează concurs, pentru recrutarea de personal pentru  

funcţiile publice de execuţie vacante: 

1. Consilier I Superior - Compartiment Tineret 

2. Consilier I Superior - Compartiment Tineret 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului 

 

 Susţinerea examenului, proba scrisă, în data de 23.12.2021 ora 10,00; 

 Data interviului va fi comunicata ulterior, in termen de 5 zile de la data sustinerii 

probei scrise; 

 Locul desfăşurării probelor este la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Iaşi, Str. Sf. Sava nr.19; 

 Dosarele se pot depune în perioada  22.11.2021-13.12.2021.  

 

Condiţiile generale de participare la concurs: 

 

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 

atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

     f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

     g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

      h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

     i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

     j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

 

 



  

Condiţii  specifice necesare în vederea participării la concurs: 

 

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile fundamentale: ştiinţe 

sociale şi ştiinţe umaniste şi arte. 

b) 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru 

ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior. 

 

 

 

Bibliografie 

 

a) Constituția României republicată; 

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare 

c) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Cap. III - Obligatiile 

angajatorilor, sectiunea I 

d) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2021-2027; 

h) Hotărârea nr. 776/2010, privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene 

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

Bucureşti;  

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

j) Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România; 

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

programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret ; 

l) Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru 

tineri; 

m) Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 

Tematică 

a) Constituţia României-integral 

b) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi 

discriminare; 

c) Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

domeniul muncii 

d) Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a-VI-a, 

Titlul I şi Titlul II, cu modificările şi completările ulterioare. 

e) Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare – 

integral; 



  

f) Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2021-2027; 

g) Hotărâre nr.776 /2010 privind organizarea si functionarea direcţiilor judeţene de 

sport si tineret - integral 

g) Strategia Naţională a Tineretului - Prioritatile nationale in domeniul tineretului; 

h) Ordin M.T.S. nr. 455/2019 privind organizarea și finanțarea centrelor de tineret - 

integral; 

i) Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - integral. 

j) Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România - 

integral; 

     k) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Cap. III - Obligatiile 

angajatorilor, sectiunea I -integral. 

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

programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret - 

integral; 

m) Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru 

tineri - integral. 

 

 

 

 


