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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                      NESECRET                               

     COMISIA DE CONCURS/EXAMEN                                  

CONSTITUITĂ PRIN OMAI NR. II/1280 DIN 06.06.2022            Din 11.07.2022 
                                                                        Ex. unic 

 

    
                                         

APROB 

   PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

               

 

 

GHID DE INTERPRETARE A INTERVIULUI (VARIANTA 1) 

la concursul din 11.07.2022 pentru ocuparea funcției vacante de 

vicepreședinte club sportiv la Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz. 4 din statul de 

organizare al unității 
 

 Răspuns 

Subiectul 1 -  Având în vedere că la nivelul Clubului Sportiv Dinamo București sunt 

primite diferite oferte de donații, sponsorizări etc, definiți donația și prezentați ce 

poate face obiectul unei donații și situațiile în care unitatea beneficiară nu poate 

accepta o donație, în conformitate cu Omai nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, 

darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor interne. 

(2,8 puncte). 

a) donaţie - înţelesul prevăzut la art. 985 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 0,30p 

b) dar manual - formă a donaţiei constând în predarea materială a unui bun mobil 

corporal, a cărui valoare nu depăşeşte 25.000 lei, realizată prin acordul de voinţe al 

părţilor, prevăzută de art. 1011 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 

Articolul 4 – 1 punct (0,20p x 5) 

(1) Unitatea beneficiară poate accepta donaţia, darul manual, comodatul sau 

sponsorizarea având ca obiect: 

a) fonduri băneşti; 

b) bunuri corporale mobile, altele decât cele prevăzute la lit. a); 

c) bunuri imobile; 

d) alte bunuri. 

(2) Pot fi obiect al sponsorizării numai bunurile care servesc desfăşurării activităţilor 

din domeniile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/1994, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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Articolul 5 (1,2 p – 0,20p x 6) 

(1) Unitatea beneficiară nu poate accepta donaţia, darul manual, comodatul sau 

sponsorizarea, în situaţia în care: 

a) acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea personalului MAI în 

luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care revin 

acestuia;  

b) acceptarea ofertei ar conduce la crearea unor avantaje personale sau la folosirea în 

interesul propriu al personalului MAI a fondurilor băneşti ori a bunurilor oferite;  

c) se propune susţinerea unor activităţi ale personalului MAI, indicat in personam ca 

beneficiar al fondurilor băneşti sau bunurilor oferite;  

d) oferta este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic pentru ofertant, 

de natură să îl favorizeze în raport cu alte persoane fizice sau persoane juridice;  

e) oferta are ca obiect bunuri care, în mod vizibil, nu respectă normele de calitate şi 

siguranţă prevăzute de reglementările în vigoare; 

f) oferta are ca obiect bunuri care nu sunt prevăzute în tabela de înzestrare, în norma 

de dotare ori în norma de consum sau, dacă ar fi acceptată, ar conduce la depăşirea 

cantităţilor prevăzute în tabela de înzestrare, în norma de dotare ori în norma de 

consum. 

 

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poate fi acceptată donaţia, darul manual 

sau comodatul dacă obiectul îl constituie bunuri care nu pot fi incluse în tabela de 

înzestrare, în norma de dotare ori în norma de consum, dar care pot fi utilizate pentru 

activităţile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. a) şi e). – 0.10 p 

 

 (2) Unitatea beneficiară nu poate accepta donaţia indirectă, deghizată şi nici cea care 

are ca obiect bunuri grevate de sarcini sau bunuri a căror procurare sau deţinere este 

interzisă de lege. – 0.10 p 

 

(3) Unitatea beneficiară nu poate accepta fonduri băneşti sau bunuri oferite cu titlul de 

împrumut de consumaţie. – 0.10 p 

 

Subiectul 2 - În situația în care asigurați conducerea Clubului Sportiv Dinamo 

București, în lipsa președintelui, veți exercita inclusiv atribuțiile de ordonator de 

credite. Prezentați rolul ordonatorilor de credite, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 500/2002 privind finanțele publice. (3 puncte). 

 

Rolul ordonatorilor de credite 

Articolul 21 – 1,25 puncte (0,25p x 5) 

(1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele 

bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din 

subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari 

de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. 
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(2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituţiilor publice din 

subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari 

de credite, după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare 

anuale. 

(3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament şi bugetare 

aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor 

publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport 

cu sarcinile acestora, potrivit legii. 

(4) Ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de 

angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai 

pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din 

bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

(5) Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite 

vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare după 

reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora*). 

 

 (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) următoarele: - 1,25 puncte (0,25p x 5) 

a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regăsesc în 

structura altor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

b) cheltuielile acordate în bani, de natura asistenţei sociale şi asigurărilor sociale, 

precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate 

din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

c) cheltuielile cu datoria publică; 

d) cheltuielile care decurg din obligaţii internaţionale; 

e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, care vor fi 

repartizate integral. 

 

(7) Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, 

după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi 

bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. 0,25p 

 

(8) Ordonatorii de credite prevăzuţi la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a fundamenta, 

justifica şi utiliza, în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituţiilor subordonate şi 

altor beneficiari ai acestor fonduri. 0,25p 

 

Subiectul 3 – În contextul unei activități de cooperare sportivă internațională, sunteți 

solicitat să prezentați activitatea Clubului Sportiv Dinamo București. Redați, la 

alegere, 8 atribuții ale clubului, conform Regulamentului de organizare și funcționare 

aprobat prin Omai nr. 148/2021. (3,2 puncte). 

 

Articolul 14  - (0,40 x 8) 
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Clubul are următoarele atribuţii principale: 

a) aplică în activitatea proprie strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului 

de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile 

competente; 

b) asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi: 

echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii, transportul cu mijloace proprii, 

hrănirea prin intermediul cantinelor, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa 

psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului 

valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi 

internaţionali; 

c) asigură participarea sportivilor, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai 

colectivelor tehnice la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul 

Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate; 

d) organizează competiţii sportive interne şi internaţionale proprii dotate cu „Cupa 

Dinamo“ sau purtând alte denumiri; 

e) desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor 

talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor 

naţionale şi internaţionale; 

f) asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în 

raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului; 

g) acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de 

pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea 

bazei materiale proprii; 

h) propune spre aprobare conducerii M.A.I. proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Clubului; 

i) acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru 

sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal; 

j) desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii 

Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii; 

k) stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de 

performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter 

sportiv şi economic, în condiţiile legii; 

l) organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele 

sportive menţionate în Planul anual privind organizarea şi realizarea serviciilor de 

iniţiere sportivă, agrement sportiv, precum şi a altor evenimente şi manifestări 

culturale şi sportive de către Clubul Sportiv „Dinamo“ Bucureşti, aprobat de către 

secretarul general al M.A.I.; 

m) sprijină Direcţia generală management resurse umane şi structurile M.A.I., la 

solicitare, pentru desfăşurarea educaţiei fizice şi activităţii de pregătire sportivă a 

personalului, precum şi evaluarea efectivelor privind dezvoltarea capacităţilor 

motrice, necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate; 

n) sprijină Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ şi instituţiile de formare a 

personalului din M.A.I. pentru desfăşurarea probei de evaluare a performanţei fizice 
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în cadrul concursurilor de admitere în unităţile de învăţământ universitar şi postliceal 

ale M.A.I.; 

o) în situaţii deosebite, la solicitare, sprijină structurile M.A.I. pentru susţinerea 

misiunilor de ordine şi siguranţă publică; 

p) iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin M.A.I. 

în domeniul sportului de performanţă. 

 

 

NOTĂ : 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare 

membru al comisiei. Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

MEMBRII COMISIEI 

 
 


