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Probă suplimentară eliminatorie de evaluare a abilităților fizice – proba sportivă extras din HCL 
nr.106/2022: 
 
Proba sportivă este eliminatorie, se desfășoară după selecția dosarelor, conform Procedurii de 
organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice de 
execuție de polițist local vacant/temporar vacant aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Marghita nr.106/2022. 
Pot participa la proba sportivă candidații declarați ”admis” la selecția dosarelor de înscriere. 
 
Locaţia de desfăşurare a probei suplimentare: Stadionul Municipiului Marghita, str.Eroilor nr.30. 
Data probă suplimentară - probă sportivă: 11.08.2022 ora 10,00.  
 
Descrierea probei suplimentare: 
Proba sportivă este eliminatorie, se desfăşoară după selecţia dosarelor şi se evaluează cu 
calificativul "admis" sau "respins". Pot participa la proba sportivă a concursului de recrutare 
numai candidaţii declaraţi "admis" la selecţia dosarelor de înscriere; 
1. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect 
eliminarea din concurs a candidatului. 
2. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, alergare – 
rezistenţă. 
3. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii. 
4. Proba sportivă constă din: 

        - Alergarea de viteză – 50 m bărbaţi şi femei 
        - Alergarea de rezistenţă – 1000 m bărbaţi și 800 m femei  

5. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 
     A.    Proba de alergare - viteză 
a) se execută cu startul din picioare, în serii de maxim 2 candidaţi; 
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat; 
c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit 
candidatul este declarat „respins"; 
d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din 
cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o 
singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte. 
    B.  Proba de alergare - rezistenţă 
a) se execută cu startul din picioare, în serii de maxim 5 candidaţi; 
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat; 
c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit 
candidatul este declarat „respins"; 
d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din 
cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o 
singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte. 

6. Este declarat „Admis" la proba sportivă candidatul care a îndeplinit nota minim 5, 
calculată pe baza mediei aritmetice a notelor de la cele două probe sportive. 
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7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de 
examen. 
8. În urma evaluării competențelor specifice testate la proba suplimentară de către 
expert/experți se stabilește rezultatul ”admis” sau ”respins”, conform procedurii. În urma 
evaluării, expertul/experții transmite/transmit rezultatul pentru fiecare candidat comisiei de 
concurs. 
9. Rezultatele se comunică la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet a 
instituției. 
10. Pot participa la proba scrisă a concursului numai candidații declarați ”admis” la proba 
suplimentară. 
11. Baremele probei sportive sunt anexe la procedură. 
12. Proba sportivă se va desfășura în ținuta obligatorie de sport (adecvată anotimpului, 
vremii și locului de desfășurare a concursului). 
 
 

                               Primar,                                 Secretar general, 
              Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII              jr. Cornelia DEMETER 


