
JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Club Sportiv Municipal Alexandria  
Nr.2025/14.04.2022 

A N U N T, 
Clubul Sportiv Municipal Alexandria, cu sediul   in Alexandria, strada Alexandru-Ghica, zona 
bl. 715 A, Judetul Teleorman  organizeaza examen de promovare  in functia imediat superioară 
,respectiv, inspector de specialitate II in cadrul Compartimentului Administrativ,-Serviciul Club 
Sportiv Municipal Alexandria  cu respectarea prevederilor   din H.G 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. 
  1.Probele stabilite  pentru examenul  in vederea promovarii in functia  de inspector de 
specialitate , grad profesional II -Compartimentul Administrativ  
- proba scrisa –  bibliografia afisata; 
 
2.Conditii de desfasurare a concursului/examenului: 
- data desfasurarii probei scrise/ –28.04.2022 ora 10,00 
- data pana la care se depun dosarele de inscriere –26.04.2022  ora 16,00 
- locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: la sediul Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria 
- locul de sustinere a probei scrise si probei interviu: la sediul sediul Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria 
- rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul Clubului Sportiv Municipal Alexandria 
- rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Clubului Sportiv Municipal Alexandria 
- rezultatul final va fi afisat la sediul la sediul Clubului Sportiv Municipal Alexandria 
3.Conditii de participare la concurs pentru promovare-Serviciul Club Sportiv Municipal 
Alexandria;  
- Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art 41 si urm din HG nr. 286/2011 si 
art 554 si urm OUG 57/2019-Codul Administrativ 
  Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

- adeverinta care sa ateste vechimea in gradul profesional necesar promovarii cf art 45 ind 
1 din HG nr. 286/2011 

- referat evaluare intocmit de seful de serviciu, cf art 41 alin 9  din HG nr. 286/2011 
   
            Bibliografie de concurs :  
           OUG 57/2019-Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare              

     - Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 ( *actualizata *)  educatiei fizice si sportului  
     - Legea nr.319/2006-a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile 
ulterioare 
     -Legea nr.4/2008 privind prevenirea si  combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a 
jocurilor sportive cu modificarile si completarile ulterioare   
    -Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor  cu modificarile si completarile 
ulterioare                                 
 

    - Sef Serviciu Club Sportiv Municipal Alexandria 
          Ciobanu Bogdan Florentin 
 

 
 

                 


