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Anunt angajare „Secretar general adjunct” gr. II - Federatia Romana de Taekwondo WT- 

Având în vedere 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 modificarile si completarile ulterioare; 

Federația Română de Taekwondo WT, cu sediul in   BUCURESTI, B-dul Basarabiei, Nr. 37 -  
39, sector 2, sediu de lucru: Calea Piscului, nr. 10, sector 4, Bucuresti (C.S.N. Sala Polivalenta 
Bucuresti), cod fiscal 13542151, telefon 021.317.21.45, organizează un concurs în vederea 
ocupării funcției de Secretar General Adjunct gr. II: 

Poate participa la concurs  orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii  generale: 

 are cetăţenia română,cetatenie 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 exercițiu; 
 are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unutatile sanitare abilitate; 
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 

Conditii specifice privind ocuparea postului de “Secretar general adjunct” gr. II  

 pregatirea de specialitate: studii superioare , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta , 
într-unul din domeniile:* 

  Domeniul fundamental (DFI) - Stiinte sociale; 
  Ramura de stiinta (RSI)-Stiinte juridice; 
  Domeniul de licenta (DL) - Drept; 
 vechime în munca: minimum 10 ani; 
 cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet nivel mediu; 
 comportament profesional integru și conduită  ireproșabilă; 
 excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă; 
 rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență. 

 experienta in domeniu Taekwondo WT mai mare de 10 ani; 
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* în conformitate cu HG nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si 
al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de 
învatamânt superior pentru anul universitar 2020-2021; 

Concursul va consta în trei etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor, proba scrisa, 
interviul; 
 
 
DOSARUL DE CONCURS: 

 Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 
în mod obligatoriu: 

▪ cerere de înscriere la concurs adresata  presedintelui de federatie organizatoare;  
▪ copia actului de identitate;  
▪ copiile documentelor care ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice ale postului solicitate ; 

▪ copia carnetului de munca si/sau, dupa caz, extras REVISAL, adeverinte care sa ateste 
vechimea în munca, in meserie si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii 
postului; 

▪ cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligatia de de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data 
desfasurarii primei probe a concursului;  

▪ adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata, cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau 
de catre unitatile sanitare abilitate;  

▪ Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004) ; 
 

Copiile de pe certificatele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care 
se certifica pentru conformitatea cu originalul. 

Dosarele de concurs  se pot depune incepand cu data de 09.02.2021 pana la data de 22.02.2021, 
intre orele  10 :00 – 14.00, la urmatoarea adresa: Calea Piscului, nr. 10, sector 4, Bucuresti, (in 
cadrul C.S.N. Sala Polivalenta Bucuresti, et. II, camera II-5); 
Informatii suplimentare se pot obtine la  e-mail: organizator@taekwondowtf.ro. 

Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs vor fi afisate pe site-ul Federatiei 
Romane de Taekwondo WT, cu mentiunea «admis» sau «respins», însotita, dupa caz, de 
motivul respingerii, în termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului stabilit 
pentru selectia dosarelor; 

Proba scrisa se va desfasura în data de 02.03.2021, ora 10:00 la urmatoarea adresa: Calea 
Piscului, nr. 10, sector 4, Bucuresti, (in cadrul C.S.N. Sala Polivalenta Bucuresti, et. II, camera 
II-5); 
Interviul se va desfasura într-un termen de maximurn 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei 
scrise, data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba 
scrisa;  
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Notarea probei scrise si a probei interviu, se face în termen de maximum o zi lucratoare 
de la finalizarea fiecarei probe. 

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisã si 
interviu. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea 
punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «admis» sau «respins», prin afisare , la 
sediul si pe site-ul federatiei, în termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei. 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si proba interviu, 
candidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucratoare de Ia data 
afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de Ia data afisarii rezultatului probei scrise si a 
probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul si site-ul 
federatiei,  imediat dupa solutionarea contestatiilor. 

Rezultatele finale se afiseaza la sediul si site-ul federatiei,  in termen de maximurn o zi 
lucratoare de Ia expirarea termenului prevazut pentru ultima proba, dupa solutionarea 
contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat a mentiunii «admis» sau 
«respins». 

CALENDAR CONCURS: 
- 23.02.2021 - selectie dosare; 
- 23.02.2021 - rezultate selectie dosare; 
- 24.02.2021 - se depun contestatii;  
- 24.02.2021 - rezultate contestatie  
- 02.03.2021 - proba scrisa;   
- 02.03.2021- notare proba scrisa; 
- 03.03.2021- afisare rezultat  proba scrisa; 
- 04.03.2021 - depunere contestatii proba scrisa; 
- 05.03.2021- rezultate contestatii proba scrisa; 
- 08.03.2021 - proba interviu;   
- 08.03.2021- rezultate interviu;  
- 09.03.2021 - depunere contestatii interviu; 
- 09.03.2021 - rezultate contestatii interviu, rezultate finale concurs; 

Tematica: 

 Organizarea şi conducerea competițiilor naționale și internaționale; 
 Organizarea și funcționarea cluburilor sportive; 
 Organizarea și funcționarea Federației Române de Taekwondo WT; 
 Obținerea identității sportive a cluburilor; 
 Afilierea cluburilor sportive la federațiile de profil; 
 Rapoartele și evidențele Federației Române de Taekwondo WT; 
 Regulamente sportive; 
 Contractele de achiziție publică.; 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:  
 Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului; 
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 Statutul Federației Române de Taekwondo WT; 
 Legea nr. 69/ 2000 – Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 
 H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 - pentru aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000; 
 Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu completarile si modificarile ulterioare; 
 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 
 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
 Legea nr.319/2006 a securitații și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 
 Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a preceverilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului 
cadru din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; 

 

PRESEDINTE FEDERATIE, 

APOSTOL CONSTANTIN 

 


