ANUNT CONCURS OCUPARE POST ANTRENOR FEDERAL
Federatia Romana de Rugby organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de Antrenor Federal
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:


selecţia dosarelor de înscriere;



proba scrisă;



interviul;
Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 20.06.2019, ora 10.00 la sediul

Federatiei Romane de Rugby din Bucuresti, bld. Marasti, nr.18-20, sector 1, iar interviului va avea
loc la aceiasi data, incepand cu ora 14.00 .
Condiţii de participare la concurs:
-

cetatenie romana sau, cetatenie a statelor member ale U.E., sau cetatenie a statelor

apartinand Spatiului Econimic European si domiciliul in Romania;
-

cunoasterea limbii romane scris si vorbit, precum si a unei limbi de circulatie internationala,

scris si vorbit;
-

stare de sanitate corespunzatoare postului pentru care se candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau, de catre unitatile sanitare abilitate;
-

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în

domeniu;
-

vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării

funcţiei de minimum 5 ani.
-

Sa nu fi fost condamnat definitive pentru savarisrea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statutului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de flas ori de fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care
ar face persoana incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Federatiei Romane de Rugby din
Bucuresti, bld. Marasti, nr.18-20, sector 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe
site-ul oficial al federatiei, respectiv până la data de 13.06.2019, orele 17.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu urmatoarele
documente:
-

Cererea de inscriere la concurs;

-

Copie de pe actul de identitate;

-

Copii de pe documentele care sa ateste nivelul studiilor, precum si de pe alte documente care
atesta efectuarea unor specializari in domeniu;

-

Copie de pe carnetul de munca conforma cu originalul, sau adeverinta care sa ateste vechimea
in munca, in meserie si in specialitate;

-

Cazierul judiciar, sau declaratie pe popria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.in situatia in care s=a depus la dosarul de
inscriere la concurs declarative pe propria raspundere, candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, are obligatia de a depune cazierul judiciar pana cel mai tarziu la data sustinerii
probei scrise ;

-

Adeverinta medicala in formatul standard stabilit de catre Ministerul Sanatatii, care sa ateste
starea de sanatate , eliberata de catre medicul de familie, sau de catre unitatile sanitare
abilitate, cu cel mult sase luni inainte de data concursului;

-

Curriculum vitae.
Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Federatiei Romane de Rugby din

Bucuresti, bld. Marasti, nr.18-20, sector 1, telefon: 0311000500, persoană de contact – Petrescu
Adriana, secretara

Bibliografia de concurs
1.Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, actualizata cu modificările şi completările
ulterioare ;
2. H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea a legii nr.69/2000 a educatiei
fizice si sportului;
3. H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea sportiva,
actualizata cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Ordinul

MTS nr.631/2017 pentru aprobarea modelului -cadru al contractului de activitate

sportiva;
5. Ordinul MTS nr.438/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizatiei de
sportive de performanta ;

6. Statutul Antrenorului;
7.Statutul Federatiei Romane de Rugby;
8.Regulamentul de Organizare al activitatii rugbystice;
9.Performanta in jocurile sportive -Tudor Bompa

Tematica de concurs
1.Structurile sportive, definitii si modalitati de finantare;
2.Procesul de formare si perfectionare al antrenorilor;
3.Clasificarea antrenorilor;
4. Procesul de management al echipelor nationale;
5. Procesul de planificare.

Calendarul de desfasurare a concursului:
-03.06.2019 - 13.06.2019, ora 17.00 - perioada de depunere a dosarele de concurs
-14.06.2019, ora 12:00 - afisare rezultate selectie dosare
-18.06.2019, ora 12:00 - depunere contestatii rezultate selectie dosare
-19.06.2019, ora 16:30 - afisare rezultate contestatii selectie dosare
-20.06.2019, ora 10:00 - data desfasurarii probei scrise
-20.06.2019, ora 12:30 - afisare rezultate proba scrisa
-20.06.2019, ora 13:00 - depunere contestatii proba scrisa
-20.06.2019, ora 13:30 - afisare rezultate contestatii proba scrisa
-20.06.2019, ora 14:00 -desfasurare interviu
-20.06.2019, ora 14:45 - afisare rezultate interviu
-20.06.2019, ora 15:00 - depunere contestatii rezultate interviu
-20.06.2019, ora 15:30 - afisare rezultate solutionare contestatii interviu
-21.06.2019, ora 10:00 - afisare rezultate finale concurs

