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  CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI 
 
Nr. 848/03.11.2021 

 
 

ANUNŢ 

 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI, organizează concurs pentru 

ocuparea posturilor de natură contractuală vacante de: 

Antrenor (2 posturi) din cadrul Compartimentului Sport - Secția Polo; 

Antrenor senior (1 post) din cadrul Compartimentului Sport - Secția Hochei pe gheață;  

Referent Specialitate (S) grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ-Secretariat și Relații Publice; 

Referent Specialitate (S) grad profesional II (1 post) din cadrul Compartimentului 

Achiziții Publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ-Secretariat și Relații Publice; 

Referent (M) Debutant (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice-Investiții-

Patrimoniu-Administrativ-Secretariat și Relații Publice; 

Consilier (S) grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Financiar-

Contabilitate-Resurse Umane; 

Concursul se desfășoară la sediul Clubului Sportiv Școlar Triumf București din strada Primo 

Nebiolo nr.2, sector 1, București, astfel:  

 în data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă 

 în data de 03.12.2021, ora 10.00 - interviul 

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 

pentru ocuparea posturilor de natură contractuală vacante de referent specialitate (S) 

grad profesional I (1 post); referent specialitate (S) grad profesional II (1 post); referent 

(M) debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice–Investiții-Patrimoniu–

Administrativ-Secretariat și Relații Publice; consilier (S) grad profesional I (1 post) din 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse Umane; antrenor (2 posturi) din 
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cadrul Compartimentului Sport-Secția Polo și antrenor senior (1 post) din cadrul 

Compartimentului Sport-Secția Hochei pe Gheață; 

 Condiţiile generale:  

 - la concursul pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de art. 3 din 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 și completările ulterioare, respectiv: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de referent 

specialitate (S) grad profesional  I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice–Investiții-Patrimoniu–Administrativ-Secretariat și Relații Publice 

 

Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 
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    Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni; 

 Perfecţionări (specializări):  – nu este cazul; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, comunicativitate, perseverenţă, 

promptitudine, flexibilitate; 

    Cerinţe specifice: -; 

  Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): nu este cazul; 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de referent 

specialitate (S) grad profesional  II (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice–Investiții-Patrimoniu–Administrativ-Secretariat și Relații Publice 

 

Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 

   Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni; 

 Perfecţionări (specializări):  – nu este cazul; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, comunicativitate, perseverenţă, 

promptitudine, flexibilitate; 

    Cerinţe specifice: -; 

  Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): nu este cazul; 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de referent (M) 

debutant (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice–Investiții-Patrimoniu–

Administrativ-Secretariat și Relații Publice 

 

Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
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 Vechime în muncă: nu este cazul; 

 Perfecţionări (specializări):  – ; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, rigurozitate, comunicativitate, 

perseverenţă, promptitudine, flexibilitate, creativitate; 

      Cerinţe specifice:-; 

   Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): nu este cazul; 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de consilier (S) 

grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice–Investiții-

Patrimoniu–Administrativ-Secretariat și Relații Publice 

 

Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii superioare, finalizate cu diplomă de licență, specializare 

științe economice; 

 Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni; 

 Perfecţionări (specializări): curs Inspector Resurse Umane, finalizat cu certificat de 

absolvire autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației 

și însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, rigurozitate, comunicativitate, 

perseverenţă, promptitudine; 

  Cerinţe specifice:- cunoștințe teoretice și practice pentru utilizarea programelor 

REVISAL, SAGA; 

  Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): nu este cazul; 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de antrenor (2 

posturi) din cadrul Compartimentului Sport -Secția Polo  
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Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

 Vechime în muncă: minim 1 an;  

 Perfecţionări (specializări):  – ; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, rigurozitate, comunicativitate, 

perseverenţă, promptitudine, flexibilitate, creativitate, disponibilitate la schimbare; 

    Cerinţe specifice: să dețină carnetul de antrenor, acordat în condițiile legii; 

    Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): nu este cazul; 

la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant de antrenor senior  

(1 post) din cadrul Compartimentului Sport -Secția Hochei pe gheață 

 

Condiţiile specifice:  

 Studii de specialitate : studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

 Vechime în muncă: mnim 1 an; 

 Perfecţionări (specializări):  – ; 

 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel, Outlook, 

Internet –nivel avansat; 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, rigurozitate, comunicativitate, 

perseverenţă, promptitudine, flexibilitate, creativitate, disponibilitate la schimbare; 

 Cerinţe specifice: să dețină carnetul de antrenor senior, acordat în condițiile legii; 

 Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 

nu este cazul; 

 

DOSARUL DE CONCURS: 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
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următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 

a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.  

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului, respectiv în perioada 04 noiembrie – 17 

noiembrie 2021, după următorul program: de luni până joi între orele 09.00 – 16.00 şi vineri 

între orele 09.00 - 14.00. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul CSS Triumf București din str. Primo 

Nebiolo, Nr. 2, sector 1, București. 
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Bibliografia de concurs este prezentată în anexă.  

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează: 

 selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice 

de participare la concurs, se va realiza în data  de 18 noiembrie 2021, astfel încât la 

aceeași dată se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul instituției, folosind 

sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz; 

 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în 

maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum 

o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; 

 proba scrisă va avea loc în data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00; 

 La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la 

rezultatul final al selecţiei dosarelor; 

 interviul va avea loc în data de 03 decembrie 2021, ora 10.00; 

 La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la 

rezultatul final  de la proba ,,scrisă”; 

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut 

minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte. 

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul și pe site-ul instituției, cu precizarea 

punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează. 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot 

face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data afişării 

rezultatului, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrisă ori a interviului, la sediul și 

pe site-ul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
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Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu” se 

face prin afișarea la sediul și pe site-ul instituției, în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de 

la data expirării termenului de contestaţie. 

În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii 

,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul 

comisiei de concurs. 

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 

susţinerii ultimei probe. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre 

candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul 

minim necesar. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 

scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un 

nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, în condiţiile legii. 

 

 ANEXA  

Bibliografie 

pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de referent 

specialitate (S) grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ-Sectretariat și Relații Publice 

 

 Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al 

entităților publice; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, actualizată cu modificările 

și completările ulterioare; 

Bibliografie 

pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de referent 

specialitate (S) grad profesional II (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții 

Publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ-Sectretariat și Relații Publice 

 

 Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
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activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al 

entităților publice; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, actualizată cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

Bibliografie 

pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de referent (M) 

debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice-Investiții-Patrimoniu-

Administrativ-Sectretariat și Relații Publice 

 

 Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al 

entităților publice; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Bibliografie 
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pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de consilier (S) 

grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate-

resurse Umane 

 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea 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; 

  Hotărârea nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 

 Hotărârea nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor 

de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de 

muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de 

funcţii bugetare "Administraţie"; 

 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al 

entităților publice; 
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 H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanta de urgență nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 

  Ordonanţă de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Bibliografie 

pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de antrenor (2 

posturi) din cadrul Compartimentului Sport - Secția Polo  

 

 Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Teoria Educației Fizice și Sportului, I. Siclovan, Editura Stadion, 1972; 

 Metodica pentru polo, Antrenor Radu Diaconescu, Federația Română de Polo; 

 Didactica educației fizice, curs universitar, Monica Stanescu, București, 2009; 

 Manual pentru antrenori tehnici și exerciții, Josef Kulinyak, Federația Română de 

Polo. 
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Bibliografie 

pentru ocuparea prin concurs a postului de natură contractuală vacant de antrenor 

senior (1 post) din cadrul Compartimentului Sport - Secția Hochei pe Gheață  

 

 Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Teoria Educației Fizice și Sportului, I. Siclovan, Editura Stadion, 1972; 

 Didactica educației fizice, curs universitar, Monica Stanescu, București, 2009; 

 Abordări conceptuale privind metodica unitară de pregătire și joc pentru echipele de 

copii, juniori și seniori la hochei pe gheață, Gheorghe Jinga, Editura Infomega,  

București, 2009. 

 


