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Clubul Sportiv “Unirea” 

Focşani 
 Nr. 1189 

Din 28.10.2020 

 

           

ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN de PROMOVARE 
 

 

 
 În conformitate cu art. 41, 41^1, 44 și 45, 45¹(1), 45²(1)  din HG nr. nr. 286/ 2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,   
și 
 în temeiul Legii-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, Anexa VIII, capitolul II, lit. B, pct. I b) – (inspector specialitate și 
consilier); Anexa VIII, capitolul II, lit. C, b)-( funcționar) 
și Anexa VIII – Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual 
de muncă din administrația publică, art 4 ( 1). 
 Precum și Procedura operațională privind promovarea personalului contractual la 
nivelul Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani. 
 
Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani, organizează examenul de promovare  în grade sau 
trepte profesionale în data de 12.11.2020  ora 09.00 la sediul Clubului Sportiv ”Unirea” 
Focșani a următorilor salariați: 

1. Promovarea de pe postul  Inspector de specialitate III ( expert sportiv), pe postul de 
Inspector de specialitate II ( expert sportiv). 

2. Promovarea de pe postul de Consilier debutant ( achiziții publice), pe postul de 
Consilier III ( achiziții publice). 

3. Promovarea de pe postul de Funcționar debutant ( Administrativ), pe postul de 
Funcționar ( Administrativ). 

 
 
Director 
Prof. Vîlcu Petrea 
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Bibliografia examenului de promovare Bibliografie examen promovare  

Consilier achiziții III 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

- Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea 

formularelor standard ale Programului anual al 

achiziţiilor publice. 
- Regulament de ordine interioară a Clubului 

Sportiv Unirea Focșani; 
- Cod de conduita etică si profesională a 

personalului contractual din Clubul Sportiv 

Unirea Focșani 
Data, ora şi locul desfăşurării 
examenului de promovare 

Clubul Sportiv Unirea Focșani - sediu 

administrativ Aleea Stadionului nr. 2. 

Data :12.11.2020 ora 09.00 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului  

 Probă scrisă 

 
 
Bibliografia examenului de promovare Bibliografie examen promovare  

 Inspector specialitate II - expert sportiv 

 

- Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, 

autor Tudor Bompa, editura Tana Bucuresti, 2006; 

- H.G 343/2011  privind aprobarea Statutului 

antrenorului; 

- Legea educatiei fizice si sportului  nr. 69/2000; 

- H.G  1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportiva. 

- Regulament de ordine interioară a Clubului Sportiv 
Unirea Focșani; 

- Cod de conduita etică si profesională a 
personalului contractual din Clubul Sportiv Unirea 

Focșani. 
Data, ora şi locul desfăşurării 
examenului de promovare 

Clubul Sportiv Unirea Focșani - sediu 

administrativ Aleea Stadionului nr. 2. 

Data :12.11.2020 ora 09.00 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului  

 Probă scrisă 
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Bibliografia examenului de promovare Bibliografie examen promovare  

Funcționar 

- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

- Legea nr. 22 din 18/11/69 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor public; 

- Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar – 

contabile,  Anexa nr. 2 privind documentele financiar 

- contabile  - Registrul inventar, registrul numerelor 

de inventar, fișa mijlocului fix, bon de mişcare a 
mijloacelor fixe, proces - verbal de scoatere din 

funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor 
bunuri materiale, proces - verbal de recepţie, proces - 
verbal de recepţie provizorie, proces - verbal de 

punere în funcţiune, notă de recepţie şi constatare de 
diferenţe, bon de predare, transfer, restituire, bon de 
consum; 

- Ordonanța nr 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

- Regulament de ordine interioară a Clubului Sportiv 
Unirea Focșani; 

- Cod de conduita etică si profesională a personalului 

contractual din Clubul Sportiv Unirea Focșani 
Data, ora şi locul desfăşurării 
examenului de promovare 

Clubul Sportiv Unirea Focșani - sediu 

administrativ Aleea Stadionului nr. 2. 

Data :12.11.2020 ora 09.00 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului  

( probă scrisă sau probă practică ) 

 Probă scrisă 

 
Director, 
Prof. 
Vîlcu Petrea 
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