
ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile H.G. nr.1027 din It.ll.20l4 pentru modificarea si completarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau timporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.286 l20l I

CLUBUL SPORTM{.I\ICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de
economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-
Resurse Umane - proba scrisa, in ziua de 06 august 2015, ora 10,00 la sediul CSM Buzau -sala Nr.3, din
localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.l0 .( incinta Complexului Sportiv "Gloria").

BiblioQrafia Dentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior. in cadrul
compartimentului Financiar - Contabilitate - Resurse Umane:

- Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau;

- Legea nr.6912000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare;'

- Legea 53/20A3 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G.nr. 102712014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin
H.G.nr.28612011;

O.U.G. rc.34l2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Tematica pentru postul dg economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior. in cadrul
compartimentului Financiar - Contabilitate - Resurse Umane :

l. Organizarea si functionarea Clubului Sportiv Municipal Buzau;
2. Finantarea cluburilor sportive de drept public;
3. Angajarea personalului contractual la institutiile publice;
4. Achizitllle publice de bunuri si servicii.

Modalitatea de desfasurare a examenului de promovare pentru postul de economist grad II
intr -un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane :

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise.



Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza tematicii si a bibliografiei maximum 3

subiecte , dintre care comisia de examinare stabileste 3 pana la 9 subiecte, cu cel mult doua ore inainte de
ora stabilita pentru examenul de promovare.

La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia
fiecarui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat rcdacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de
examinare.

Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim
de 100 puncte, pebazaurmatoarelor criterii:

a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;
c) capacitatea de sinteza;
d) complexitate,initiativa,creativitate
Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul CSM Buzau, precum si pe pagina de

intemet a CSM Buzau, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia .

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la
data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul
CSM Buzau in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

Relatii suplimentare la sediul CSM Buzau,localitatea Buzaujudetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu,
nr.10(incinta Complexului Sportiv"Gloria") sau la telefon 0238.721502.
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ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile H.G. nr.1027 din 1I.11.2014 pentru modificarea si completarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contracfuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.286l 201 I

CLUBUL SPORTIV MLINICIPAL BUZ,AU organizeaza exarnen de promovare pentru postul de
antrenor intr-un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Sport - proba scrisa, in ziua de
06 august 2015, ora 10,00 la sediul CSM Buzau -sala Nr.3, din localitatea Buzau, judetul Buzau,
Bld.Maresal Al.Averescu , nr.l0 ( incinta Complexului Sportiv o'Gloria").

Bibliosrafia pentru postul de antrenor intr-un grad de nivel imediat superior"in cadrul
compartimentului Sport :

- Legea nr.6912000 privind educatia f:rzica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G nr.34312011 privind aprobarea statutului antrenorului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- O.G.nr2612000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul de organizarc si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau.

Tematica pentru posful de antrenor intr-un grad de nivel imediat superior.in cadrul
compartimentului Sport:

1. Structurile sportive din cadrul MTS ;

2. Statutul antrenorului;
3. Atributii ale compartimentului sport din cadrul CSM Buzau;
4. Organizarea si functionarea asociatiilor

Modalitatea de desfasurare a examenului de promovare pentru postul de antrenor intr-un grad de
nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Sport :

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise.

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza tematicii si a bibliografiei maximum 3

subiecte , dintre care comisia de examinare stabileste 3 pana la 9 subiecte, cu cel mult doua ore inainte de

ora stabilita pentru examenul de promovare.
La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia

fiecarui candidat lista subiectelor stabilite.



Fiecare candidat rcdacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de
examinare.

Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim
de 100 puncte, pebazaurmatoarelor criterii:

e) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

0 abilitati de comunicare;
g) capacitatea de sinteza;
h) complexitate,initiativa,creativitate
Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afrseaza la sediul CSM Buzau, precum si pe pagina de

intemet a CSM Buzau, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acgstuia .

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la
data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul
CSM Buzau in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

Relatii suplimentare la sediul CSM Buzau,localitatea Buzaujudetul Buzau, Bld.Maresal
Al.Averescu, nr.10 (incinta Complexului Sportiv" Gloria") sau la telefon 0238.721502.
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