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ANUNŢ 
 
 
 
Primăria Municipiului Constanța - Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism 
organizează concurs, în baza H.G. 286/2011, H.G. 1027/2014, la sediul instituției din 
str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, județul Constanța, în data de 07.09.2022 
selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de 
participare și în data de 15.09.2022 ora 10.00 - susținerea proiectului de 
management (proba unica), pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 
director al Clubului Sportiv Municipal Constanţa. 
 
Condiţii de participare: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în unul dintre domeniile următoare: în domeniul fundamental 
științe sociale ramura de știință – științe juridice sau în domeniul fundamental știința 
sportului și educației fizice; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării 
funcției, de minimum 9 ani; absolvirea unui program internațional de management 
sportiv organizat de către o entitate internațională recunoscută pe plan sportiv 
internațional. 
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, 
Turism din din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, județul Constanța, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, în perioada 24.08.2022 - 06.09.2022. 
 
 
Condiţiile de participare la concurs și bibliografia conținând legislația specifică 
activității Clubului Sportiv Municipal Constanța se afişează la la sediul Direcției 
Cultură, Educație, Sport, Turism din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, județul 
Constanța si se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța, pe 
portalul posturi.gov.ro, precum si pe pagina de internet a Clubului Sportiv 
Municipiului Constanta. 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, 
Turism din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, la adresele de mail 
evenimente@primaria-constanta.ro și csmconstanta@gmail.com, pe pagina de 
internet csmconstanta.club și la numărul de telefon 0241.485.893.  
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Condiții generale de participare la concurs – în conformitate cu art.3 din Anexa 
la H.G.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: 

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• 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; 

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

• 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 săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
 

 
Condiții specifice pentru participarea la concurs – în conformitate cu  art.1 
alin.(1) din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.313/28.07.2022 privind aprobarea criteriilor și a 
procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de 
Director al Clubului Sportiv Municipal Constanța și a contractului de management: 

• candidatul trebuie să dețină studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în unul dintre domeniile următoare: în domeniul fundamental 
științe sociale ramura de știință – științe juridice sau în domeniul fundamental 
știința sportului și educației fizice; 

• candidatul trebuie să dovedească vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcției, de minimum 9 ani; 

• candidatul trebuie să dovedească absolvirea unui program internațional de 
management sportiv organizat de către o entitate internațională recunoscută 
pe plan sportiv internațional; 

• sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);  
• nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.  
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Dosarul de înscriere trebuie sa conțină următoarele documente:  
 
 
a. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care 

dorește să candideze;  
b. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de 

valabilitate;  
c. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;  
d. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea 

cursurilor/ instruirilor de perfecționare în management sportiv;  
e. curriculum vitae;  
f. adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată 

sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de munca;  
g. cazierul judiciar; 
h. adeverință din care rezulta că este apt medical, fizic și neuropsihic eliberată cu 

cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie sau 
de către unități sanitare abilitate;  

i. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de 
anul 1989;  

j. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin 
care candidatul și-a schimbat numele, după caz;  

k. proiectul de management realizat de candidat;  
l. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este 

conceput și realizat integral de către candidat;  
m. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către 

instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de 
incompatibilitate cu privire la candidat;  

n. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de 
pe documentele depuse la dosarul de înscriere.  
 

Actele prevăzute la lit.b, c și d vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de director al Clubului 
Sportiv Municipal Constanta: 
 
 
H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispozițiilor Legii educației fizice și sportului 69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare; 
H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportive, cu modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr.343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului; 
Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Legea nr.66/1993 a contractului de management, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Bompa, T.O., (2001), Teoria și metodologia – periodizarea- antrenamentului sportiv, 
Edit. Ex Ponto, MTSCNFPA, București; 
Dragnea, A., Teodorescu, S. (2002), Teoria sportului, Editura Fest, București; 
Johns, G., (1998), Comportament organizational, Edit. Economică, București; 
Larion, A., (2007), Managementul structurilor specifice în educație fizică și sport, 
Edit. Ovidius University Press, Constanța; 
Mihăilescu, N., (2008), Organizare și conducere în structurile sportului, Edit. Univ. 
din Pitești; 
MTS, CNFPA, (1998), Evaluarea în managementul sportului, București; 
MTS, CNFPA, (1998), Managementul informației în organizațiile sportive, București; 
Oprișan V., (2002) Marketing și comunicare în sport, Edit. Uranus, București; 
Simion, G., Mihăilă, I., Stănculescu, G., (2011), Antrenament sportiv concept 
sistemic, Edit. Ovidius University Press, Constanța; 
Voicu, S. F., Nagel A., (2003), Introducere în managementul și legislația sportului, 
Edit. Univ. de Vest, Timișoara. 
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Desfășurarea concursului se va face în două etape: 
 

• verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare; 
• proba unică - interviu, în care candidații susțin proiectul de management 

întocmit. 
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul până la data de 
06.09.2022. 
 
Calendarul concursului: 
 

• 24.08.2022 - 06.09.2022 - depunerea dosarelor de concurs;  
• 07.09.2022 - selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii de către candidați 

a condițiilor de participare, etapă eliminatorie;  
• 09.09.2022 - comunicarea rezultatelor (admis/respins) prin afișarea la sediul   

instituției Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. 
Constanta, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța și pe 
pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Constanța; 

• 12.09.2022 - depunerea contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor 
la sediul instituției Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, 
loc. Constanta; 

• 14.09.2022 - comunicarea rezultatelor după contestații, prin afișarea la sediul   
instituției Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. 
Constanta, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța și pe 
pagina de internet  a Clubului Sportiv Municipal Constanța; 

• 15.09.2022 ora 10.00 - susținerea proiectului de management; 
• 16.09.20220 - comunicarea rezultatelor prin afișarea la sediul instituției 

Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, pe 
pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța și pe pagina de internet 
a Clubului Sportiv Municipal Constanța; 

• 19.09.2022 - depunerea contestațiilor împotriva rezultatelor la sediul instituției  
Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta; 

• 21.09.2022 - comunicarea rezultatelor prin afișarea la sediul instituției 
Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, pe 
pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța și pe pagina de internet 
a Clubului Sportiv Municipal Constanța; 

• 22.09.2022 – afișarea rezultatelor finale la sediul instituției Primăriei 
Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27, loc. Constanta, pe pagina de 
internet a Primăriei Municipiului Constanța și pe pagina de internet a Clubului 
Sportiv Municipal Constanța; 

  
Dosarelor de concurs se depun la sediul Direcției cultură, educație, sport, turism din 
str. Cuza Vodă nr.27, Constanța. Program de lucru de luni – joi între orele 08.00 – 
16.30, vineri 08.00 – 14.00. 
 
Candidații interesați pot vizita Clubul Sportiv Municipal Constanța în data de 
29.08.2022 între orele 14.00-16.00. 
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Proiectul de management 
 
 
În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare, candidații 
sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la proba unică - interviu, în care 
susțin proiectul de management doar candidații declarați admiși.  
 
(1) Proiectul de management trebuie sa evidențieze modul in care candidatul 
analizează si propune soluții de rezolvare a temei de concurs.  
(2) Tema aleasa de candidat pentru proiectul de management va face referire la 
strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, ce vor fi avute în vedere în perioada 
de executare a contractului de management. 
Informațiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie sa fie accesibile 
candidaților si obținute in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  
(3) La cererea candidaților, CSM Constanța are obligația sa pună la dispoziția 
acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării,  structura organizatorică aprobată 
și structura de personal ale clubului, aflate în vigoare la data solicitării, precum și 
orice alte documente sau informații necesare în vederea întocmirii proiectului de 
management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul 
divulgării în temeiul legii.  
 
În vederea elaborării proiectului, candidații trebuie să respecte următoarea structură 
minimală: 
Capitolul I – considerații cu caracter general 
1.1. Contextul legal; 
1.2. Contextul național, regional, județean și municipal; 
1.3. Analiza conjucturii social – economice și sportive a Clubului Sportiv Municipal 
Constanța; 
1.4. Direcții de început și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din 
perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de patru 
ani; 
Capitolul II – Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal 
Constanța 
2.1. Resursele economice; 
2.2. Resursele umane; 
2.3. Baza materială. 
Capitolul III – Măsuri și acțiuni de început și continuat în vederea atingerii 
obiectivelor propuse; 
Capitolul IV – Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor; 
(Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu strategii, programe, proiecte, măsuri 
concrete, ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de 
management.) 
Capitolul V – Măsuri, acțiuni și obiective ce urmează a fi îndeplinite; 
Capitolul VI – Concluzii. 
Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de 
maximum 30 pagini, tehnoredactat pe calculator, cu caractere Times New Roman, 
mărimea 12, spațiere la un rând (proiectul poate contine imagini specifice temei alese 
și poate fi prezentat și în PowerPoint). 
 

Susținerea proiectului de management se face in fața comisiei de concurs,  la data 
de 15.09.2022 ora 10.00 la sediul Direcției cultură, educație, sport, turism din 
str.Cuza Vodă nr.27, Constanța.  

 


