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CONDIŢII GENERALE: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârstă minimă reglementatâ 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific 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 săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

CONDIŢII SPECIFICE: 

a. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă; 

b. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minim 2 ani; 

c. experienţă de minim 2 ani într-o funcţie de conducere. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Consilier local Anton Marian-Valentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Medgidia  nr.128 /21.12.2020 

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE 

DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MEDGIDIA 

Concursul va consta în 2 etape: 

– etapa I – analiza planurilor de management depuse de candidaţi  

– etapa II – interviu 

 

   Calendarul va fi prevăzut în anunțul privind organizarea concursului. 

Dosarul de participare la concurs va cuprinde: 

– cerere de înscriere; 

– copia actului de identitate şi copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 

– copiile diplomelor de studii; 

– copia carnetului de muncă / adeverinţă, care sa ateste vechimea în munca şi, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei de manager, precum şi vechimea în functie de conducere; 

– cazierul judiciar; 

– curriculum vitae; 

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. 

 Planul de management se depune în dosare separate, în format electronic şi pe suport de hârtie, fără a fi semnat 

sau personalizat. 

Planul de management trebuie să conțină soluții manageriale concrete în vederea funcționării și dezvoltării 

instituției, punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata contractului de management în 

ceea ce privește:  

- analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind 

îmbunătățirea acesteia; 

- analiza organizării instituției și propuneri de reorganizare, după caz; 

- analiza situației economico-financiare a instituției; 

- strategia, programele și planul de acțiune pentru indeplinirea misiunii specifice a instituției publice; 

- o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice, cu o estimare a resurselor financiare ce 

ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

Atribuțiile  comisiei de concurs: 

Organizarea și funcționarea comisiei de concurs se realizează conform HG nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Membrii comisiei studiază individual planurile de management, apoi dezbat, analizează și notează planurile de 

management. 

 



 

 

Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 

Media notelor acordate de membri comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare 

candidat. 

Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare 

membru al comisiei. 

Sunt declarați admiși și pot susține interviul candidații ale căror planuri de management au obținut, în prima etapă a 

concursului, nota minimă 7. 

Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7. 

În cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota cea mai 

mare la interviu. 

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, atât la evaluarea planului de management prezentat, 

cât și la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare, din bibliografia de concurs. 

În cazul în care nici un candidat nu a obținut media de minimum 7, procedura de concurs se reia în maximum 30 de 

zile. 

În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță în scris, la calitatea de manager, 

înainte de semnarea contractului de management, sau daca părțile nu convin asupra clauzelor contractului de 

management în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al 

concursului, primarul are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de 

management, cu condiția ca acesta să fi obținut o medie de  minimum 7. 

Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale, cu excepția etapei interviului, care are caracter 

public. 

Candidatul declarat admis va fi numit prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Medgidia și va încheia un 

contract de management pentru o perioadă de patru ani. 

Soluționarea contestațiilor se realizează în termenul prevăzut de HG nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

Bibliografie concurs: 

- Constituția României, republicată; 

- Partea a III-a, titlul IV, V, partea a VI-a, titlul III din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul 631/890/2017 privind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă; 

- Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedinte de şedinţă 

Consilier local Anton Marian-Valentin 

 

 

 


