
 

ANUNŢ 

Clubul Sportiv ”Sport Club Trotușul” Onești cu sediul în municipiul Onești organizează  

concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor  contractuale vacante de:   

antrenor box și antrenor șah 

 

 

 

  Avand in vedere prevederile: 

 - H.G.286/2011 pentru aprobarea 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; 

 - H.G. Nr.1027/2014 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.286/2011; 

 

 

Concursul se va desfăşura la sediul din B-dul Oituz nr. 17, după cum urmează:   

- Proba scrisă în data de 18.11.2022,  ora 09.00, 

- Proba interviu în data de 22.11.2022,  ora 09.00 

 

• Pot participa  la concurs persoanele care indeplinesc  urmatoarele conditii: 

- au cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene; 

- cunosc limba romana, scris si vorbit; 

- au varsta minima reglementata de prevederile legale; 

- au capacitate deplina de exercitiu; 

- au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatea sanitara abilitata; 

- indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime,  sau alte conditii  specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

 -  nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea  

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 

incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

 



Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: 

Antrenor box :  

a) Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

b) certificat de calificare profesională de antrenor, cu specializarea box, nivel categoria  a-IV-a; 

c) vechime in muncă - minimum 4 ani; 

Antrenor șah :  

a) Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

b) adeverință ANS din care să rezulte calificarea de antrenor, specializarea șah, categoria a-IV-a ; 

c) vechime in muncă - minimum 4 ani; 

                 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării 

anunţului pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv în perioada cuprinsă între 27.10.2022 – 09.11.2022,  

ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Oneşti -  Registratura Generală și  trebuie să conţină în mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;   

     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;   

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică;   

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie;   

      e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;   

      f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate;   

    g) curriculum vitae.   

• În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului.  



• Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Municipiului Oneşti, și pe 

site-ul instituției www.onești.ro. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la nr. de telefon 0756106049, cam. 109 și pe site-ul  

www. onesti.ro. 

 

 

BIBLIOGRAFIE  - pentru concursul de antrenor box  : 

        

1. Legea 69/2000 -  Legea Educației Fizice și Sportului cu modificările și completările ulterioare 

2. H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

Educației Fizice și Sportului cu modificările și completările ulterioare. 

3. H.G. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în 

activitatea sportive, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Periodizarea : Teoria și Metodologia Antrenamentului – Prof. Dr. Tudor O.Bompa, Editura Tanza. 

5. Box. Știință – arta – arma de Adrian Eugen Cristae, Marius Marinescu  

 

BIBLIOGRAFIE  - pentru concursul de antrenor șah  : 

     

      1. Legea 69/2000 -  Legea Educației Fizice și Sportului cu modificările și completările ulterioare 

2. H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

Educației Fizice și Sportului cu modificările și completările ulterioare. 

3. H.G. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în 

activitatea sportive, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Periodizarea : Teoria și Metodologia Antrenamentului – Prof. Dr. Tudor O.Bompa, Editura Tanza. 

5. Din tainele gândirii jucătorului de șah – Alexander Kotov. 

 

 
• Desfasurarea Concursului: 

 

- Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape succesive: 

• selecţia dosarelor; 

• proba scrisă; 

• interviul. 

 

 

• Calendarul de desfășurare al concursului:  

➢ Depunerea dosarelor pana la data de 09.11.2022, ora 14.00; 

➢ Selecția dosarelor, afișarea rezultatelor selecției dosarelor:10.11.2022, ora 14.00; 

➢ Depunerea contestațiilor la etapa de selecție dosare:11.11.2022, până la ora 14.00; 

➢ Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 14.11.2022,ora 14.00; 



➢ Proba scrisă: 18.11.2022 , ora 09,00; 

➢ Afișarea rezultatelor la proba scrisă:21.11.2022, ora 10.00; 

➢ Depunere contestațiilor la rezultatele probei scrise: până la 21.11.2022,ora 10.00; 

➢ Afișarea rezultatelor la contestații: 22.11.2022, ora 09,00; 

➢ Interviul:22.11.2022 ora 09,00; 

➢ Afișarea rezultatelor la interviu: 22.11.2022, ora 12.00; 

➢ Depunere contestațiilor la rezultatele probei interviu:23.11.2022, ora 12.00; 

➢ Afișarea rezultatelor la contestații:24.11.2022, ora  12.00; 

➢ Afișarea rezultatelor finale: 25.11.2022, ora 08,00. 

 

         


