
   
 
BIBLIOGRAFIE  

Pentru ocuparea posturilor,  bibliografia va fi studiată integral. 
-Constituția României;  
-Titlul I și II ale partii a VI a din OUG 57/2019 Codul Administrativ  ,cu modificarile și completarile 
ulterioare, 
-ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**)privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată , cu modificarile și completarile ulterioare, 
-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu 
modificarile și completarile ulterioare, 
- H.G. nr.1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 
incluziunii sociale în România, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Ghidul solicitantului pentru Programul Dezvoltare locala 
 

Relații suplimentare la tel.0268518153 



   
 

 
 
 

ANUNT 
 
 

Primaria Comuna Budila  organizează  concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata,in condițiile 
Legii nr.53/2003 -Codul Muncii (republicată), cu modificarile și completarile ulterioare și a 
Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor   in   afara   organigramei   in   
cadrul   proiectelor   finantate   din   fonduri   europene nerambursabile ,aprobat prin Ordinul MFE 
nr.503/2018  urmatoarele  posturi  de natura contractuala in cadrul proiectului: "Cheia viitorului –Incluziune 
social în comuna Budila,,prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală, astfel: 

 
 -profesor de  sport - 1 post, 
 -profesor de dans  -   1 post 
 
Pot participa la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor mai sus-mentionate numai     persoanele    
care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții generale și specifice:Condiții generale: 

- au cetatenia romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European și domiciliul în Romania, 

- cunosc limba romana, scris si vorbit; 
- au varsta minima reglementata de prevederile legale in vigoare; 
- au capacitate deplina de exercitiu; 
- au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberata de medicul de familie sau de unita\ile sanitare abilitate; 
- sa indeplineasca conditiile de studii, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerințelor postului pentru care se organizeaza concurs; 
nu au fost condamnate definitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care le-ar face incompatibile 
cu exercitarea functiei, cu excepția situatiei in care a intervenit reabilitarea. 



   
 
Conditii specifice:  

1. pentru profesor de dans: 
- participare la cursuri de dans 
- experiența într-o poziție similară de minim 6 luni sau cursuri de dans, de minim 6 luni 
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta 
Program de lucru 3 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, contract de muncă, pentru o perioada 6 luni. 

Locația: comuna Budila, județul Brașov 
 

2. pentru profesor de sport: 
- studii superioare in domeniul educatie fizica si sport, absolvite cu diploma de licenta 
- vechime in domeniul studiilor absolvite, de minim 1 an 
- experienta de lucru cu copiii/ tinerii 

 
Program de lucru 3 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, contract de muncă, pentru o perioada de 12 luni. 
Locația: comuna Budila, județul Brașov 
 

Competente solicitate 
• capacitate de organizare a muncii 
• abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare 
• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza echilibru emotional, 
constanta in atitudini 
• capacitate de asumare a responsabilitatii si rezolvare a problemelor capacitate de a lucra in 
echipa 
• atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza 
• disponibilitate de deplasare in teritoriu 
• persoana ordonata, dinamica 
• preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual 
• Capacitate de analiza si sinteza 
• Foarte bune abilitati de negociere, diplomatie 
• Tehnici de abordare si de negociere 
• Putere de decizie si asumarea responsabilitatii 
• Competente in luarea deciziilor 
• Tehnici si metode de analiza comparativa 
• Usurinta in comunicare 
• Corectitudine, flexibilitate 
• Rezistenta la efort si stres 

Atributiile postului: 

Atributii: 
1. Analizeaza planul de invatamant 
ldentificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice. Corelarea continutului 
disciplinei de invatamant si a activitatilor desfașurate cu obiectivele urmarite, prevederile programei si 
timpul de pregatire 
2. Alege activitațile. 
Analiza si selectarea activitaților , in conditiile respectarii cerintelor legislative in vigoare. 
3. lntocmeste planificari calendaristice 
Corelarea timpilor de pregatire , stabilind strategia didactica optima in vederea asigurarii unei instruiri 
eficiente. Programarea in timp, pe semestre, in functie de structura anului scolar, a activitatilor sportive  
asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse. 
lnstruirea §i educarea copiilor cu varsta intre 6 §i 17 ani (ceea ce ar corespunde urmatoarelor cicluri: 
dezvoltare, observare §i orientare, aprofundare, specializare) in conformitate cu cerintele idealului 
educational 

 
 

 



   
 

 
 
 
Specifice proiectului: 

 
1. Profesorul instruie$te $i educa prin tipuri de activitati specifice, urmarind obiectivele cognitive, 
de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educatiei pentru societate, astfel dupa terminarea 
studiilor, pe tot parcursul vietii, sa fie toleranti fata de opinii diferite. 
2. Profesorul permite fiecarui elev sa-§i urmeze drumul personal de evolutie, oferindu-i modelul 
de comportament civilizat, etic, de limbaj §i echilibru emotional  
3. Dezvolta potentialul fizic al elevilor 
4.     Organizează  spatiului destinat activitatii de educatie fizica, astfel incat sa  asigure desfa§urarea 
controlata a acesteia, in conditiile de securitate. 
Mentinerea aparatului sportiv in stare de funcționare pentru a putea fi utilizat corespunzator  nevoilor de 
pregatire fizica a elevilor. 
Corelarea gradului de dificultate §i complexitate a exercitiilor fizice cu varsta §i conditia fizica a 
elevilor, in vederea dezvoltarii armonioase §i recrearii elevilor. 
Consecventa in urmarirea respectarii regulilor de igiena §i intaririi deprinderilor de igiena ale elevilor. Tact 
in abordarea eventualelor situatii de nerespectare a normelor de igiena. 

 
 

Pentru participarea la concurs candidatii vor depune un dosar de concurs care sa contina  urmatoarele 
documente: 

 
- cerere de inscriere (Anexa 1 ), insotita de curriculum vitae model Europass, adresata managerului 

de proiect; 
- copia actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

insotita de documentul original, pentru certificare; 
- copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului, insoțite de documentele in original, pentru certificare, sau copia legalizata a acestora; 

- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie i/sau 
in specialitatea studiilor, in copie, insotite de documentele in original, pentru certificare; 

- cazierul judiciar in original, aflat in termen de valabilitate, sau o declaratie pe propria raspundere 
(Anexa 2) privind consimtamantul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea 
ob\inerii extrasului de pe cazierul judiciar de catre compartimentul cu sarcina de recrutare, ori o 
declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia 
pentru care candideaza (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o 
declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei 
concursului - interviu) 

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate (adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii); 

- recomandari relevante (optional). 
 

Cererile de lnscriere la concurs vor fi adresate managerului de proiect s i impreuna cu celelalte 
documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la secretariatul comunei Budila, 
incepand cu data de 25.03.2022 pana la data de 28.03.2022, ora 16.00.. 
Etapele desfasurarii concursului sunt prevazute in calendarul privind desfasurarea acestuia astfel: 

- selecția dosarelor;  
- interviu. 

Se vor prezenta la urmatoarea etapa doar candidatii care promoveaza etapa/proba  anterioara. 



   
 

> I 

 
Concursul se va desfasura in data de 31.03.2022, proba interviu, incepand cu ora 10:00, la sediul 
Primariei Budila din comuna Budila, judetul Brașov. 

 
Comunicarea rezultatelor la selectia dosarelor se face prin mentiunea ,,admis/respins" iar la proba 
interviu prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat s i a mentiunii ,,admis / respins", la 
avizierul Primariei Budila sau pe pagina de internet a institutiei  www.budila.ro  

 
 

lnterviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii 
acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

- abilitati si cunostinte impuse de functie; 
- capacitatea de analiza si sinteza; 
- motivatia candidatului; 
- comportamentul in situatiile de criza; 

initiativa si creativitate. 
 

Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
 

Sunt declarati ,,admis" la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.  
 

Relatii suplimentare privind conditiile de participare si documentele necesare se pot obtine la telefon 
0268518153, in zilele lucratoare, astfel: Luni-joi intre orele 08:30 - 17:00, vineri intre orele 08:30 - 
14:30. 

 
Anexe la prezentul anunt: 

- Cerere de participare la concurs - model; 
- Declaratie consimtamant pentru eliberare extras cazier judiciar - model; 
- Tematica s i bibliografia concursului. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  Manager proiect , 
                                                                                Benia Alexandra Aveluta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 
 

CERERE 
privind inscrierea la concurs 

 
 

Subsemnatul(a) ... ... ..... ..... .. .... .. .. .... .. ...... ..... ........ ... ........ ...... .......fiul (fiica) lui 
 
... .... .. .... ... ... .. ... .... ..   i  al (a) .............................. nascut(a) la data de ............... 
 
in localitatea ..................................., judetul/sectorul ............................................ , 
 
cetatenia .................., posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria ......, nr ............................ , 
 
eliberata de ......................., la data de ....................., CNP ....................................... 
 
cu domiciliul in localitatea ................................, judetul/sectorul .............................., strada 
 
..................................................., nr......., bloc ....., etaj ...., apartament ......, va rog 
 
sa-mi aprobati inscrierea la concursul organizat in perioada ................................ de catre  
 
Primaria Comunei Budila in vederea ocuparii unui post vacant de 
 
............................................................................... (personal contractual in afara 
 
organigramei ) din cadrul proiectului Cheia Viitorului-Incluziune socială în comuna Budila. 

 
Am luat cunostinta de condițiile de selectie si participare la concurs. 

 
 
 
 

Semnatura Data 



   
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2 
 
 

DECLARAT, IE 
 
 
 

Subsemnatul/subsemnata ........................................................................................................ ,. 

candidat/a la concursul organizat de comuna Budila, Tn perioada de .......................................... , 

pentru ocuparea unui post vacant de .............................................................. din cadrul Proiectului  

Cheia Viitorului-Incluziune socială în comuna Budila,                                           

sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod penal privind falsul Tn declaratii, declar, pe proprie 

raspundere, faptul ca sunt de acord cu prelucrarea informatiilor cu caracter personal, Tn conformitate 

cu prevederile legale aplicabile domeniului de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, i mi exprim acordul ca ele sa fie folosite in 

cadrul proiectului mai sus mentionat. 

 
 
 
 

Data: Semnatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


