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JUDEŢUL ARGEŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŞOAIA 
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95. 

C.F. 5010153 
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198 
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com 

 
 

DISPOZIŢIE 
 
privind organizarea și desfășurarea probei sportive- probă eliminatorie pentru verificarea aptitudinilor fizice 

ale candidaților care participă la concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției 
contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență, din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Moșoaia 

-Având în vedere:  

- concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție 
de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență, din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Moșoaia; 

- luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Moșoaia nr. 10/26.11.2020 privind 
aprobarea organigramei, a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Moșoaia, cu modificările și completările ulterioare; 

-având în vedere Referatul nr. 9844/12.08.2021, Compartiment Resurse Umane, cu privire 
la necesitatea scoaterii la concurs a postului vacant de execuție inspector, gradul II, Compartiment 
Situații de Urgență; 

În conformitate cu: 
 - prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

-prevederile Ordinului nr. 75 din 27 iunie 2019, privind aprobarea Criteriilor de 
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de 
urgență; 

 
 
În temeiul prevederilor art. 155, alin.(5), lit.e, art. 196 alin. (1) litera b, din O.U.G nr 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
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Primarul comunei Moșoaia, Județul Argeș: 
 
 
 
 

DISPOZIȚIE: 

 
 
Art.1 Se aprobă Procedura privind organizarea și desfășurarea probei sportive - probă eliminatorie, 
pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților care participă la concursul pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, 
Compartiment Situații de Urgență, din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșoaia, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 
Art.2 Prezenta procedură se va publica pe pagina de internet a Primăriei comunei Moșoaia, 
secțiunea Concursuri - https://www.primariamosoaia.ro/index.php/anunturi-angajare, pentru 
persoanele interesate în vederea participării la concurs. 
 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează: 
- Compartimentului Resurse Umane, Primăria Moșoaia;  
- Membrilor comisiei;  
- Expertului în domeniu în care se testează competențele specifice ale candidaților (proba sportivă). 
 
Art.4  Prezenta dispoziție se comunică către: 
- Instituția Prefectului Județului Argeș; 
- Compartimentului Resurse Umane, Primăria Moșoaia; 
- Expertului în domeniu în care se testează competențele specifice ale candidaților (proba sportivă). 
 
 
 
 
 
EMISĂ ASTĂZI, 30.08.2021, cu nr.  86 
 
 
 

PRIMAR,                                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 
 
NECULA ION                                                                                                     IONESCU VALENTIN-MARIAN

https://www.primariamosoaia.ro/index.php/anunturi-angajare,
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JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                             Anexă la 
PRIMĂRIA MOȘOAIA                                                                           Dispoziția nr.   86    /30.08.2021 
 
 
 
 

PROCEDURĂ 
Privind organizarea și desfășurarea probei sportive eliminatorii pentru verificarea aptitudinilor 
fizice ale candidaților care participă la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 

funcției contractuale de execuție de inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de 
Urgență, din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșoaia 

 
Art.1 Prezenta procedură se aplică tuturor candidaților probei sportive - probă eliminatorie 

la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție de 
inspector, grad profesional II, Compartiment Situații de Urgență, pentru a cărei ocupare s-a stabilit 
prin lege bareme pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului. 
 

Art.2 Testarea aptitudinilor fizice se face prin intermediul probei sportive, ca etapă în 
cadrul procedurii privind organizarea și desfășurarea concursurilor. 
 

Art.3 Proba sportivă se organizează ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor din 
cadrul concursului de recrutare, iar locația cu privire desfășurarea probei sportive se afișează odată 
cu  rezultatele selecției dosarelor. 
 

Art.4 Proba sportivă se gestionează de către un expert cu pregătire  de specialitate atestată, 
potrivit legii, în domeniu în care se testează competențele specifice și desemnat de conducerea 
Primăriei Moșoaia, prin act administrativ. 
 

Art.5 Proba sportivă- probă eliminatorie se desfășoară în conformitate cu prevederile 
H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dar și cu prevederile Ordinului nr. 75 din 
27 iunie 2019, privind aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 
dotarea serviciilor private pentru situații de urgență. 

Art.6 În cadrul probei sportive se testează abilitățile/aptitudinile fizice ale candidaților 
înscriși la concursul de recrutare, ale căror dosare au fost declarate admise în cadrul etapei de 
selecție a dosarelor, pentru postul vacant pentru a cărui ocupare este necesar îndeplinirea condiției 
specifice- proba sportivă. 

Art. 7 În cadrul probei sportive sunt stabilite următoarele probe specifice  pentru 
verificarea aptitudinilor fizice și se vor susține în următoarea ordine: 

a) Abdomene; 

b) Pista cu obstacole pe 100 m; 

c) Alergare de  viteză pe 50 m; 
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d) Alergare de rezistență pe 1000 m ( în funcție de condițiile meteo); 

Art. 8 Toate probele specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice se execută cu 
respectarea prevederilor art.9, în ținută adecvată anotimpului și probei respective. 

Art. 9 Probele și baremele minime de promovare sunt următoarele: 
 
 
Nr.crt PROBE DOTARE NECESARĂ BAREM 

1. Pista cu obstacole pe 100 m, 
conform Regulamentului 
concursurilor profesionale ale 
serviciilor voluntare și private 
pentru situații de urgență 

a) costum de protecție tip 
pompier 
b) o țeavă de refulare tip C 
c) un distribuitor B-CBC 
d) un gard de 2 metri 
e) o bârnă de echilibru 

 
 
Maximum 35 secunde 

2. Alergare de rezistență pe 
1.000 m 

Echipament sportiv Maximum 7 secunde 

3. Alergare de viteză pe 50 m Echipament sportiv Maximum 10 secunde 
4. Abdomene Echipament sportiv Minimum 20 repetări 

 
Art. 10 Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă: 
    a) Şef serviciu: 
    1. costum de protecţie tip pompier; 
    2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 
    3. cască de protecţie cu vizor; 
    4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
    5. mănuşi de protecţie. 

 
Art. 11 Pe întreaga perioadă a desfășurării probei sportive- probă eliminatorie  va fi 

asigurată asistența medicală cu personal specializat. 
 
Art. 12 Candidații înscriși la concurs și prezenți la ora de începere a probei sportive vor 

semna de luare la cunoștință referitor la precizările tehnice și metodice privind efectuarea probelor 
de verificare a aptitudinilor fizice și vor semna o declarație pe propria răspundere privind 
exonerarea Primăriei comunei Moșoaia, de orice răspundere în cazul producerii vreunui incident 
medical apărut pe parcursul defășurării probei sportive eliminatorii. 

 
Art. 13 Probele specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice se execută în aceeași zi, cu 

excepția cazului în care numărul candidaților este prea mare pentru capacitățile organizatorice ale 
instituției, situație în care proba sportivă eliminatorie se poate executa în două zile. 

 
Art. 14 Aprecierea aptitudinilor fizice ale candidaților se realizează conform baremelor 

stabilite la art. 9, rezultatele fiecărei probe specifice fiind consemnate într-un borderou de notare cu 
mențiunea ADMIS sau RESPINS. 

 
Art. 15 Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei specificate pentru 

realizarea baremului și, indiferent de cauze/motive nu se admit  repetări sau reexaminări. 
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Art. 16 Candidatul care nu promovează o probă specifică este eliminat din concurs și 
înștiințat verbal de către expert, iar în funcție de momentul în care intervine aceasta, nu mai 
parcurge celelalte probe specifice. 

Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. 
 
Art. 17. Neprezentarea la ora stabilită în anunțul de concurs, nesusținerea unei probe sau 

abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs. 
 
Art. 18. Comunicarea rezultatului final al probei sportive- probă eliminatorie  se face prin 

afișare la sediul/site-ul instituției, cu ADMIS sau RESPINS pntru fiecare candidat. 
 
Art. 19 Probele specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice din cadrul probei sportive- 

- probă eliminatorie,  se vor executa cu respectarea obligatorie a următoarelor indicații tehnice: 
 
A. Proba de abdomene: 
- se executa din poziția culcat pe spate cu mâinile la ceafă și sprijin la picioare; 
- fiecare ridicare de trunchi corect executată va fi numărată de către expert și trecută în 
borderou de către secretarul comisiei de concurs; 
-candidatul are dreptul la o singură încercare nefiind permisă repetarea probei; 
 
 
B. Pista cu obstacole pe 100 m: 
- candidatul strigat se așază la linia de start cu țeava tip C asupra sa. 
- este permisă fixarea țevii la corp cu o bandă care nu trebuie să fie mai lată de 50 cm. 
- banda prevăzută mai sus, nu trebuie să fie elastică. 
- pista de alergare din spatele liniei de start, văzută în direcția de alergare, nu trebuie să fie 
atinsă cu nicio parte a corpului. 
- după comanda de start candidatul aleargă pe pistă, escaladează gardul de 2 m, la marcajul 
de 23 m, ia cele două furtunuri tip C la marcajul de 28 m, aleargă pe bârnă, marcajul de 38 
m, și desfășoară furtunurile. 
- candidatul poate să desfășoare furtunurile și să le racordeze înainte, în timpul sau după 
traversarea bârnei. 
- după traversarea bârnei candidatul ajuns la distribuitor la marcajul 75 m racordează un 
capăt al liniei de furtunuri. 
- la celălalt capăt al liniei de furtunuri racordează țeava și trage linia de furtunuri în direcția 
liniei de sosire. 
- linia de furtunuri, racordarea la distribuitor și racordarea țevii trebuie să se facă în modul 
și ordinea din regulament, pe timpul alergării sau stând. 
- la alergarea pe bârnă candidatul nu trebuie să atingă pământul înainte de linia de 
demarcare. 
- dacă nu respectă prevederea mai sus menționată, candidatul trebuie să alerge din nou pe 
bârnă, altfel proba nu e validată, iar rezultatul nu este evaluat. 
- când candidatul a trecut linia de sosire, expertul înregistrează timpul.  
- expertul transmite rezultatul secretarului de concurs, pe care îl trece în foaia de evaluare. 
 
Aparatele de concurs, obstacolele și materialele pentru proba “Pista cu obstacole pe 100 
m” sunt: 
a) o țeavă cu lungime minimă 25 cm și greutate minimă 0,5 kg; 
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b) 2 furtunuri de refulare tip C cu diametrul furtunului de minimum 42 mm și lățimea 
furtunului înfășurat de minimum 70 mm, lungime furtun de 20 m +/- 1 m și greutatea de 
minimum 2,5 kg; 
c) un distribuitor CBC, unde partea inferioară a racordului ce urmează a fi folosit să nu fie 
la o înălțime mai mare de 6 cm față de sol. Distribuitoarele cu suporturi lungi, prelungiri la 
ieșiri sau postament metalic nu sunt acceptate; 
d) un gard de 2 m; 
e) o bârnă de echilibru cu lungimea de 8 m. 

 
C. Proba de alergare-viteză pe distanța de 50 m: 
- se execută cu startul din picioare, câte 2 candidați/cronometru pe distanță de 50 m; 
- la semnalul start candidații aleargă până la linia de sosire aflată la 50 de metri; 
- startul greșit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greșit, 
candidatul care a luat startul greșit este declarat respins; 
- proba se consideră încheiată în momentul trecerii liniei de start, moment în care expertul 
oprește cronometrul; 
- timpul realizat de candidat va fi anunțat la finalul probei susținute și va fi trecut în tabelul 
centralizator de către secretarul comisie de concurs; 
- candidatul are dreptul la o singură încercare nefiind permisă repetarea probei. 
 
D. Proba de alergare de rezistență pe 1000 m: 
- se execută cu startul din picioare, în serii de 10-20 candidați/cronometru; 
- la semnalul START candidații pornesc în alergare pe distanța de 1000 de metri; 
- se interzice orice formă de bruscare, împingere sau lovire în momentul startului sau pe 
timpul alergării; 
- proba se consideră încheiată la trecerea liniei de sosire, moment în care expertul oprește 
cronometrul; 
- timpul realizat de candidat va fi anunțat la finalul probei susținute și va fi trecut în tabelul 
centralizator de către secretarul comisiei de concurs; 
- candidatul are dreptul la o singură încercare nefiind permisă repetarea probei. 
 
Art. 20 Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați 
admiși la proba sportivă- probă eliminatorie 
 
Art. 21 Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicat pentru susținerea probei 
sportive, vor fi declarați ABSENȚI și vor fi eliminați din concurs. 
 
 

PRIMAR,                                                                             SECRETAR GENERAL,                   
NECULA ION                                                                IONESCU VALENTIN-MARIAN                           
 
 
 

 
INSPECTOR RESURSE UMANE, 

TUDOR MARIA 
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JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                         Anexa 1 
PRIMĂRIA MOȘOAIA 
 
 

BORDEROU 
Examinare și notare verificare aptitudini fizice, 

concurs funcție contractuală de execuție, inspector, gradul II, 
Compartiment Situații de Urgență 

 
 
 

 
 
 

Nr.
crt 

NUME  

ȘI  

PRENUME 

Abdomene Pista cu obstacole pe 
100 m 

Alergare de viteză pe 
50 m 

Alergare de rezistență 
pe 1.000 m 

Rezultat 
concurs 

Semnătura 
de luare la 
cunoștință 

Număr 
repetări 

Barem 
concurs 

Timp 
obținut 

Barem 
concurs 

Timp 
obținut 

Barem 
concurs 

Timp 
obținut 

Barem 
concurs 

 
1.  

          

 
2.  

          

 
3.  

          

 
4.  

          

 
5.  

          

 
6.  

          

 
Președinte comisie de concurs,                                             Expert examinare probă sportivă, 

 _____________________________                                                 _____________________ 
 
 

 
Secretar comisie de concurs, 

____________________________ 
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JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                      Anexa 2 
PRIMĂRIA MOȘOAIA 

 
 
 

DECLARATIE, 
 

 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata_________________________________________, candidat/ă în funcția 
contractuală de inspector, gradul II, Compartimentul Situații de Urgență, din cadrul Primăriei 
comunei Moșoaia, declar pe propria răspundere că nu sufăr de vreo afecțiune care să mă 
împiedice să susțin proba sportivă eliminatorie și exonerez Primăria comunei Moșoaia, de 
orice răspundere în cazul producerii vreunui incident medical  apărut pe parcursul 
desfășurării probei sportive eliminatorii . 

Totodată, declar că am luat la cunoștință și am înțeles prevederile precizărilor tehnice 
și metodice privind efectuarea probelor de verificare a aptitudinilor fizice din cadrul probei 
sportive eliminatorii, organizată în data de …………………………, precum și faptul că 
nesusținerea probei sportive, neîndeplinirea baremelor sau abandonul atrage după sine 
eliminarea din concurs. 
 
 
 
 
Nume___________________ 
Prenume_________________ 
Data_____________________ 
Semnătura_______________ 
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JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                         Anexa 3 
PRIMĂRIA MOȘOAIA 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi,__________________,cu ocazia luării la cunoștință - sub semnătură - a 
“Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă”, în timpul desfășurării probei sportive- 
probă eliminatorie la concursul de ocupare a funcției contractuale de inspector, gradul II, 
Compartiment Situații de Urgență, din cadrul Primăriei Comunei Moșoaia. 
 
 

Nr. crt Numele și prenumele candidat Semnătura Observații 
    
    
    
    
 
 
 
Președinte Comisie de Concurs, 
Nume________________ 
Prenume______________ 
Semnătură_____________ 
 
 
 
 
Secretar Comisie de Concurs, 
Nume________________ 
Prenume______________ 
Semnătură_____________ 
 
 

Expert examinare probă sportivă, 
Nume_________________ 
Prenume_______________ 
Semnătură______________ 
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JUDEȚUL ARGEȘ                                                                                                     
PRIMĂRIA MOȘOAIA 
 
 
 

 
INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL 

DESFĂȘURĂRII PROBELOR SPORTIVE 
 

 
 

1. Candidații au obligația de a-și atesta starea de sănătate printr-o adeverință medicală; 
2. Candidații la proba sportivă - probă eliminatorie vor purta echipament sportiv corespunzător 
sezonului în care se susține proba; 
3. Este interzisă consumarea gumei de mestecat; 
4. În interiorul bazei sportive, candidații nu au voie să efectueze nicio activitate fizică fără 
comanda/acordul expertului din cadrul comisiei; 
5. Candidaților le este interzis să escaladeze aparatele sau instalațiile sportive din baza sportivă; 
6. Candidaților le este interzis să escaladeze porțile de fotbal sau gardurile împrejmuitoare; 
7. Pe timpul probei sportive nu se părăsește baza sportivă, fără acordul expertului din cadrul 
comisiei; 
8. Candidații se fac răspunzători pentru nerespectarea normelor de securitate și sănătate și pentru 
stricăciunile provocate intenționat; 
9. Candidații au obligația să respecte indicațiile metodice și de protecție recomandate de către  
expertul din cadrul comisiei; 
10. In cazul în care apar semne de îmbolnăvire sau accidentări înainte sau în timpul probei sportive, 
candidații vor anunța imediat  expertul din cadrul comisiei; 
11. Nu se vor folosi decât materiale și aparate sportive avizate tehnic și în stare de funcționare; 
12. Nu se vor folosi obiecte ascuțite: foarfece, cuțite, cuie, lame, ace și nu se vor purta ceasuri, 
broșe, lănțișoare, cercei, bolduri, curele, aplicații metalice neavizate sau alte obiecte care pot răni; 
13. Este interzisă aducerea pachetelor sau servirea unor produse alimentare în cadrul bazei sportive; 
14. Efortul va fi continuat în funcție de capacitatea organismului fiecărui candidat sau se va 
întrerupe activitatea, după caz; 
15. Candidații vor executa exercițiile numai la comanda sau conform instrucțiunilor expertului din 
cadrul comisiei. 
 


