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ANUNȚ 

privind concursul pentru ocuparea unui post contractual, pe perioadă determinată, 

functie de executie, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte  

  

În baza HG. 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, Primăria comunei Budila, județul Brasov, organizează 

concurs în data de 22.11.2022, ora 10:00 - proba scrisă și în data de 24.11.2022, ora 10:00 - proba 

interviu, pentru ocuparea unui post de execuție de natură contractuală, consilier debutant, 

pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte  

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei - str. Principală, nr. 261, comuna Budila, judetul 

Brasov. 

  

Candidațul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 

Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările 

și completările ulterioare: 

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. 

  

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant 

Ø  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia in domeniul juridic sau 

economic; 
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Ø  vechimea nu este necesara 

  

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

·       31.10.2022-11.11.2022 ora 16:00 - depunerea dosarelor; 

·       Două zile lucrătoare data expirării termenului de depunere a dosarelor - selectia 

dosarelor; 

·     22.11.2022, ora 10:00 - proba scrisă; 

·       24.11.2022, ora 10:00 - proba interviu (pentru candidații care 

au obținut minimum nota 5 la proba scrisă). 

  

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale  

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 

a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

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. 
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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMAT I C Ă 

  

1.    Constituția României – republicată – Titlul I, Titlul II – Cap II și III; 

2.    Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare – art. 368, art.549-art.554  

3.    Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de  

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4.    Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5.    Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – Titlul II, Cap IV - Incetarea contractului individual de 

munca; 

6.  OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

7.  HG nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere 

 toate republicările, modificările și completarile intervenite până la data susținerii probei scrise. 

Tematica: bibliografia va fi studiata integral 

  

ATRIBUȚIILE POSTULUI 

  

-  Verifică și propune in scris conducatorului oportunitățile de dezvoltare prin proiecte 

cu fonduri europene și guvernamentale necesare rezolvării unor probleme reale ale cetățenilor comunei 

-    Verifică și informează cu privire la lansarea unor programe; 

-    Verifică și informează cu privire la publicarea ghidurilor pentru întocmirea cererilor de 

finantare în cadrul unor programe și proiecte; 

-    Asigură buna implementare proiectelor după finalizarea perioadei de implementare a acestora: 

-    Monitorizează derularea proiectelor, păstrând permanent legatura între finantatori si institutie: 

-    Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei cu privire la aspectele legate de  

implementarea proiectelor; 

 

- Se asigura ca documentele proiectelor primite spre solutionare se intocmesc si se transmit in termen 

-  Asigura buna implementare a proiectelor in care nu exista echipe de proiect 

- Asigură pastrarea documentelor aferente proiectelor primite spre solutionare 
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-  Participă la elaborarea manualului de proceduri de 

informare, publicitate şi informare pentru potențiali beneficiari şi beneficiari (birou de sprijin); 

- Participa la identificarea anumitor grupuri tinta pentru proiecte 

- Organizeaza intalniri cu cetatenii, institutii etc in vederea implementarii unor proiecte 
- Ia masuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primar, Consiliul local 

- Întocmeşte raportul trimestrial privind îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor 

- Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare; 

-Propune emiterea dispozitiilor si a hotararilor de consiliu local in sfera de activitate pe care o are, 

intocmind rapoarte de specialitate 

-Participa la sedintele consiliului local pentru sustinerea proiectelor de hotarari din domeniul de activitate 

pe care il are 

-Se preocupa de cunoasterea legislatiei in domeniu. 

-Raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele detinute  in conditiile 

legii 

-Respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate a 

primarului, Regulamentului de Ordine Interioara si Codului de conduita 

-Este direct raspunzator in cazul producerii unor accidente ca urmare a unor actiuni voluntare 

-Respecta regulile PSI conform Legii 307/2006 si nomele SSM 

-Asigura predarea catre persoana responsabila cu arhivarea, a documentelor emise in anul anterior, pe 

baza de opis si proces-verbal 

-Actualizeaza procedurile operationale in functie de modificarile legislative 

-va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului 

prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul 

autoritatii publice locale.  

  

Data publicării anunțului: 31.10.2022. 

  

Perioada de depunere a dosarelor este: 31.10.2022- –11.11.2022 ora 16:00  

Ultima zi de depunere a dosarelor: 11.11.2022, ora 16:00. 

Dosarele de concurs vor fi depuse la Registratura Primăriei Comunei Budila. 

  

Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei comunei Budila, telefon 0268518153 

 

        PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL,                                                       

IRIMIA MARSAVELA                         ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

   

 


