
 
COMISIA DE CONCURS 
Nr. 3211/28.06.2022 

 
 

RAPORT FINAL 
la concursul organizat  în perioada 24.06.2022 – 28.06.2022 pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de conducere vacante de Contabil Șef -S, Gr.II din cadrul 

Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud 
 
 
 

Funcţia contractuală  pentru care se organizează concursul:                                                                        

Contabil Șef -S, Gr.II 
                    
 
                          Informaţii privind selecţia dosarelor 
 
 
 
       Data şi ora desfăşurării selecţiei dosarelor : 17.06.2022 ora 10:00. 
       În conformitate cu prevederile art. 41 din Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare, 
comisia de examen numită prin Decizia Directorului Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-
Năsăud nr.33/17.06.2022, s-a întrunit în data de 17.06.2022 ora 10:00 şi a procedat la 
selectarea/verificarea dosarelor candidatilor înscrisi la concursul organizat ocuparea funcţiei 
contractuale de conducere vacante de Contabil Șef -S, Gr.II, din cadrul Serviciului financiar-
contabilitate, resurse-umane, relații publice, logistic și achiziții publice din cadrul Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 
       Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidati a 
condiţiilor de participare la concurs  şi a stabilit rezultatul selectării dosarelor conform 
tabelului de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Structura din 
cadrul  

instituției 
publice 

Rezultatul 
selecţiei 
dosarului 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

1 Cod candidat nr. 
3042/16.06.2022 

Serviciul financiar-
contabilitate  

resurse-umane, 
relații publice, 

logistic și achiziții 
publice 

Admis Nu e cazul 

 
 

Informaţii privind proba scrisă: 
 

      Data şi ora desfăşurării probei scrise: 24.06.2022 – ora 10:00.  
 

    Membrii comisiei de concurs numiţi prin Decizia Directorului Clubului sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud nr. 33/17.06.2022,  s-au întrunit în data de 24.06.2022, ora 
9.30 la sediul Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. General Grigore 
Bălan, nr. 11, parter, sala 18, în vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisă a 
concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de 
Contabil Șef -S, Gr.II, din cadrul Serviciului finaciar- contabil, resurse-umane, relații publice, 
logistic și achiziții publice al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 

Comisia de concurs a stabilit două variante de subiecte, constând în câte 4 întrebări 
pentru fiecare variantă. Ambele variante au fost semnate de către membrii comisiei de 
concurs, introduse în plic, sigilate şi ştampilate cu ştampila Clubului Sportiv „GLORIA 2018”  
Bistriţa-Năsăud. 

La ora 10:00 comisia de examinare a intrat în sala nr.18 stabilită pentru desfăşurarea 
probei scrise şi a verificat identitatea candidatului, pe baza cărţii de identitate, iar candidatul 
a semnat tabelul privind prezenţa nr.3168/24.06.2022, la concursul organizat pentru pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Contabil Șef -S, Gr.II din cadrul 
Serviciului finaciar- contabil, resurse-umane, relații publice, logistic și achiziții publice al 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 

La ora 10:05, comisia de concurs a prezentat candidatului seturile de subiecte, 
solicitându-i să extragă o variantă. Candidatul a extras plicul cu Varianta nr.1 a subiectelor 
de concurs.    

Secretarul comisiei de concurs a înmânat candidatului un număr de 4 file ştampilate cu 
ştampila Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, în vederea redactării lucrării 
scrise. 

La ora 10:10, comisia de concurs a comunicat candidatului că timpul de redactare a 
lucrării scrise este de 3 ore, respectiv până la ora 13:10. 

Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajelor pentru proba scrisă pe 
varianta extrasă, iar baremul de corectare a fost afişat până la ora terminării probei scrise la 
afişierul Clubului Sportiv GLORIA 2018 Bistriţa-Năsăud.  

La predarea lucrării scrise, candidatul a semnat Borderoul privind predarea lucrării 
scrise nr. 3172/24.06.2022, iar secretarul comisiei de concurs a menţionat la secţiunea 
Observaţii numărul de pagini scrise de candidat. 

 Având în vedere prevederile art. 26, din Anexa la Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 
cu modificările şi completările ulterioare, în data de 24.06.2022 comisia de concurs a 
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procedat la corectarea lucrării scrise şi a decis acordarea următoarelor punctaje pentru 
proba scrisă, conform fişelor de corectare nr.3173/1/2/3  din 24.06.2022  a membrilor 
comisiei de concurs şi a borderoului de notare nr.3174 din 24.06.2022 : 

 
Numele şi prenumele 
candidat 

Parasca 
Duța-
Rafila 

Feier 
Adriana 
Claudia 

Onișor 
Ionela-
Cristina 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat 
nr.3042/16.06.2022 

75  
puncte 

78,50 
puncte 

76,50 
puncte 

76,66 
puncte 

ADMIS 

  
    Rezultatul probei scrise, respectiv Anuntul nr.3176 din 24.06.2022, a fost postat in 
24.06.2022  pe site-ul Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa–Năsăud, www.gloria2018.ro . 
 
 

Informaţii privind proba interviu: 
       Data şi ora desfăşurării interviului: 27.06.2022 ora 13:00. 
 

  Membrii comisiei de concurs numiţi prin Decizia Directorului Clubului sportiv „GLORIA 
2018” Bistriţa-Năsăud nr.33/17.06.2022 s-au întrunit în data de 27.06.2022, ora 12:30 la 
sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș, nr.1, etajul 3, birou mansardă 
în vederea stabilirii Planului de interviu nr. 3186 din 27.06.2022. 

La ora 13:10 comisia de concurs a procedat la susţinerea interviului în camera birou 
mansardă din sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș, nr.1, etajul 3. 
Înainte de începerea interviului, secretarul comisiei de concurs a comunicat candidatului 
planul de interviu care a fost afișat la sala de desfășurare a interviului: 
  

Criterii de evaluare : 
 

Punctaj maxim 
 100 puncte 

Fu
nc

tie
 

de
 

co
nd

uc
er

e 

a) abilitati si cunostinte impuse de functie 20 puncte 
b) capacitatea de analiza si sinteza  20 puncte 
c) motivatia candidatului  20 puncte 
d)capacitatea managerială, capacitatea de a lua 
decizii și de a evalua impactul acestora 

 20 puncte 

e) exercitarea controlului decizional  20 puncte 
 

Fiecare membru din comisie a adresat întrebări candidatului şi conform prevederilor 
art.24 şi art.29 din Anexa la Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare. Membrii comisiei 
de concurs au acordat individual punctaje pentru fiecare dintre criteriile de evaluare 
prevăzute în planul de interviu.  
Secretarul comisiei de concurs a notat punctajele acordate de membrii comisiei în Borderoul 
de notare nr.3191 din 27.06.2022, după cum urmează: 
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I. Serviciul financiar-contabilitate, resurse-umane, relații publice, logistic și 
achiziții publice 
 

 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Parasca 
Duța-Rafila 

Feier 
Adriana 
Claudia 

Onișor 
Ionela-
Cristina 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 

INTERVIU 
Cod candidat 

nr.3042/16.06.2022 
80,50 

puncte 
85 

puncte 
83 

puncte 
82,83 

puncte ADMIS 

 
Rezultatul probei interviu a fost afişat  în data de 27.06.2022 ora 14.00 conform 

Anunţului nr.3194 din 27.06.2022 la afişierul Clubului sportiv „GLORIA 2018”  Bistriţa-
Năsăud, Bistriţa, Bistriţa, Str. General Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18 de către 
secretarul comisiei de concurs şi a fost postat pe site-ul Clubului sportiv „GLORIA 2018”  
Bistriţa-Năsăud, www.gloria2018.ro. 

 
Rezultate finale ale concursului: 

 
În urma finalizării concursului, candidatul a fost declarat admis de către comisia de 

concurs, obţinând  următoarele rezultate:  
 

Nr 

Crt 

Nume şi prenume 

candidat 

Punctaj 

obţinut 
la proba 

scrisă 

 

Punctaj 

obţinut 

la 
interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

concursului 

1. Cod candidat 
nr.3042/16.06.2022 

76,66 

puncte 

82,83 

puncte 

79,74 

puncte 
ADMIS 

      
      Afişat astăzi 28.06.2022,  ora 14:00  pe site-ul și la afișierul 
 Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa–Năsăud, www.gloria2018.ro . 
 Probleme intervenite pe durata desfăşurării concursului: nu sunt.  
 
Comisia de concurs: 
 
1. Parasca Duța-Rafila – Șef serviciu – Președintele comisiei  
 
2. Feier Adriana Claudia - Consilier superior – membru 
 
3. Onișor Ionela-Cristina – Consilier superior – membru 
 
Secretar comisie: 
Pop Liana Maria – Expert 
 


