
 
COMISIA DE CONCURS 
Nr. 6499/03.11.2022 

 
 

RAPORT FINAL 

la concursul organizat  în perioada 06.10.2022 – 28.10.2022 pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante din cadrul Serviciului Complex Sportiv 

Polivalent, administrare patrimoniu sportiv  al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” 
Bistriţa-Năsăud  

 
 

Funcţiile contractuale  pentru care se organizează concursul:                                                                         

Șef Serviciu-S, Gr.II – Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv 

Referent-M,Tr.II – Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv 

                    
 
                          Informaţii privind selecţia dosarelor 
 
       Data şi ora desfăşurării selecţiei dosarelor : 24.10.2022 ora 10:00. 
În conformitate cu prevederile Hotărârii 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 concurs numită prin Decizia 
Directorului Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud nr.59/04.10.2022, s-a întrunit în data 
de 24.10.2022 ora 10:00 şi a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul 
organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de: Șef Serviciu, S, Gr.II – 
Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv, respectiv Referent-M,Tr.II- 
Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv al Clubului Sportiv „GLORIA 
2018” Bistriţa-Năsăud. Comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii de 
către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi a stabilit rezultatele selecţiei conform 
tabelului de mai jos: 
 

NR. 
CRT 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia 
vacantă 

Structura din 
cadrul  instituției 

publice 

Rezultatul 
selecţiei 
dosarului 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

1.  Cod candidat 
6021/13.10.2022 

Șef serviciu Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

RESPINS Nu 
îndeplinește 
condițiile 
specifice 
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2  Cod candidat 
6042/14.10.2022 

Șef serviciu Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

RESPINS Nu 
îndeplinește 
condițiile 
specifice 

3  Cod candidat  
6083/17.10.2022 

Șef serviciu Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

4  Cod candidat 
5898/10.10.2022 

Referent Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

5  Cod candidat 
5993/12.10.2022 

Referent Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

6  Cod candidat 
6032/14.10.2022 

Referent Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

7  Cod candidat  
6134/19.10.2022 

Referent Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

8  Cod candidat  
6150/20.10.2022 

Referent Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

Rezultatul selecției dosarelor a fost afişat în data de 25.10.2022 ora 11:00 conform Anunţului 
nr.6249/25.10.2022 la afişierul Clubului Sportiv GLORIA 2018 Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. General 
Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18, de către secretarul comisiei de concurs şi postat pe site-ul 
Clubului Sportiv GLORIA 2018  Bistriţa-Năsăud, www.gloria2018.ro. 

 

 
Informaţii privind proba scrisă: 

      Data şi ora desfăşurării probei scrise: 28.10.2022 – ora 10:00.  
  Membrii comisiei de concurs numiţi prin Decizia Directorului Clubului sportiv „GLORIA 2018” 
Bistriţa-Năsăud nr.59/04.10.2022, s-au întrunit în data de 28.10.2022, ora 8:00 la sediul Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud , Str. General Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18, în 
vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisă a concursului organizat în data de 28 Octombrie 
2022 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Șef serviciu-S, Gr. II și Referent-M,Tr.II 
din cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv al Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud.  
   Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef 
Serviciu -S, Gr. II la Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv, comisia 
de concurs a stabilit două variante de subiecte, constând în câte 5 întrebări pe 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. 
   Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 
Referent - M, Tr.II la Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv, comisia 
de concurs a stabilit două variante de subiecte, constând în câte  4 întrebări pe fiecare variantă. 

http://www.gloria2018.ro/


 3 

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 concurs a intrat în sala nr.18 stabilită pentru desfăşurarea probei 
scrise şi a verificat identitatea candidaților pe baza cărţii de identitate, iar candidații au semnat 
Tabelul privind prezenţa nr.6322/28.10.2022.  

S-a constatat că pentru funcția de conducere Șef Serviciu -S, Gr. II la Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv, candidatul declarat admis la selecția dosarelor 
nu s-a prezentat, iar pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de Referent - M, Tr.I la 
Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv un candidat a fost absent. 

La ora 10:05, comisia de concurs a prezentat candidaților seturile de subiecte, solicitând să 
extragă o variantă. 

Unul dintre candidatii pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de Referent 
a extras plicul cu Varianta 1 a subiectelor de concurs. 

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

La ora 10:05, comisia de concurs a comunicat candidaților că timpul de redactare a lucrării 
scrise este de 3 ore, respectiv până la ora 13:05. 

Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajelor pentru proba scrisă pe 
variantele extrase, iar baremele de corectare au fost afişate până la ora terminării probei scrise la 
afişierul Clubului Sportiv GLORIA 2018 Bistriţa-Năsăud.  

La predarea lucrărilor scrise, candidații au semnat Borderoul privind predarea lucrării scrise 
nr.6327 din 28.10.2022, iar secretarul comisiei de concurs a menţionat la secţiunea Observaţii 
numărul de pagini scrise de candidat. 

În data de 28.10.2022, comisia de concurs a procedat la corectarea lucrărilor scrise.  
Întrucât au fost 4 candidați pentru funcţia vacantă sus-menţionată, lucrările au fost sigilate. 

Ulterior, după stabilirea punctajului pentru fiecare lucrare acestea au fost desigilate. 
Comisia de concurs a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba scrisă, conform  

Borderoului de notare nr.6332 din 28.10.2022 : 
 

I. Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv      
1. Șef serviciu – S, Gr.II - 1 post 

 
Numele şi prenumele 
candidatului 

Moldovan 
Cristina 
Maria 

Cioncan 
Ioana 

Paraschiv 
Viorel 
Ștefan 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat 
6083/17.10.2022 

- - - Absent Respins 
 

 
 

2. Referent–M, Tr.II - 1 post 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Moldovan 
Cristina 
Maria 

Cioncan 
Ioana 

Paraschiv 
Viorel 
Ștefan 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat  
6150/20.10.2022 

30 puncte 32 puncte 32 puncte 31,33 
puncte 

Respins 
 

Cod candidat  
6134/19.10.2022 

13 puncte 15,50 
puncte 

15,50 
puncte 

14,67 
puncte 

Respins 
 

Cod candidat 
5993/12.10.2022 
 

12 puncte 13 puncte 13 puncte 12,67 
puncte 

Respins 
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Cod candidat 
5898/10.10.2022 

0 puncte 0 puncte 0 puncte 0 puncte Respins 
 

Cod candidat 
6032/14.10.2022 

- - - Absent Respins 
 

 
Rezultatul probei scrise a fost afişat în data de 31.10.2022 ora 14:30 conform Anunţului 

nr.6371 din 31.10.2022, la afişierul Clubului Sportiv GLORIA 2018 Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. 
General Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18, de către secretarul comisiei de concurs şi postat pe 
site-ul Clubului Sportiv GLORIA 2018  Bistriţa-Năsăud, www.gloria2018.ro. 

 
    În data de 01.11.2022 s-a înregistrat contestația la proba scrisă cu nr.6410/01.11.2022. 
    Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor numiţi prin Decizia Directorului Clubului sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud nr.59/04.10.2022, s-au întrunit în data de 02.11.2022, ora 9:00 la 
sediul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud , Str. General Grigore Bălan, nr. 11, parter, 
sala 18, în vederea verificării și recorectării lucrării scrise a candidatului cu dosarul nr. 
5993/12.10.2022,  la concursul organizat în data de 28 Octombrie 2022 pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de Referent-M,Tr.II din cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, 
administrare patrimoniu sportiv al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud.  

Comisia de soluționare a contestațiilor a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba 
scrisă, conform  Borderoului de notare nr.6437 din 02.11.2022 : 

 
1. Referent–M, Tr.II - 1 post 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Pop  
Moldovan 
Dan 
Lucian 

Grama 
Carmen 
Claudia 

Matei Anuța Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat 
5993/12.10.2022 
 

14 puncte 14 puncte 15 puncte 14,33 
puncte 

Respins 
 

 
Rezultatul contestației la proba scrisă a fost afişat în data de 02.11.2022 ora 11.00 conform 

Anunţului nr.6438 din 02.11.2022, la afişierul Clubului Sportiv GLORIA 2018 Bistriţa-Năsăud, 
Bistriţa, Str. General Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18, de către secretarul comisiei de concurs 
şi postat pe site-ul Clubului Sportiv GLORIA 2018  Bistriţa-Năsăud, www.gloria2018.ro. 

 
 
 

Informaţii privind proba interviu: 
 
 

       Întrucât niciunul dintre candidați nu a întrunit punctajul minim necesar pentru a fi admis 
conform legii, proba interviu se suspendă. Concursul pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante se va relua conform normelor legale în vigoare, cu respectarea termenelor prevăzute în 
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. 

 
 
 

http://www.gloria2018.ro/
http://www.gloria2018.ro/
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Rezultate finale ale concursului: 

În urma finalizării concursului, candidații au obținut următoarele rezultate :  

 
I. Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv 

1. Șef serviciu – S, Gr.II - 1 post 
 

 

Nr 

Crt 

Nume şi prenume 

candidat 

Punctaj 

obţinut la 
proba 

scrisă 

 

Punctaj 

obţinut 

la 
interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

concursului 

1 Cod candidat 
6083/17.10.2022 

-  -  Absent Respins 

  
2. Referent–M, Tr.II - 1 post 
 

Nr 

Crt 

Nume şi prenume 

candidat 

Punctaj 

obţinut la 
proba 

scrisă 

 

Punctaj 

obţinut 

la 
interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

concursului 

1 Cod candidat  
6150/20.10.2022 
 

31,33 puncte -  31,33 
puncte 

Respins 
 

2 Cod candidat 
6134/19.10.2022 
 

14,67 puncte -  14,67 
puncte 

Respins 

3 Cod candidat 
5993/12.10.2022 
 

12,67 puncte -  12,67 
puncte 

Respins 

4 Cod candidat 
5898/12.10.2022 
 

0 puncte -   0 puncte  Respins 
 

5  Cod candidat 
6032/12.10.2022 
 

- - Absent Respins 

  Afişat astăzi, 03.11.2022 ora 14.30 pe site-ul și la afișierul  
Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa–Năsăud, www.gloria2018.ro 
 
Preşedinte: 

1. Moldovan Cristina Maria – Contabil Șef  
Membrii: 

2. Cioncan Ioana – Economist  
 
3. Paraschiv Viorel Ștefan -  Expert Sportiv  

Secretar:  
Feldiorean Daniela Margareta - Expert  

http://www.gloria2018.ro/

