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                                                                        ANUNȚ 
 
 
                În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria 
Budila, organizează concurs de recrutare pentru ocupare 1 post contractual vacant de medic stomatolog 
și 1 post contractual vacant de asistent medical, pe perioada determinata, din cadrul proiectului finanțat 
din fonduri externe nerambursabile “Cheia viitorului-Incluziune sociala in comuna Budila”: 
 
            Descrierea proiectului: 
           Comuna Budila în parteneriat cu Asociația Sprijin și Dezvoltare din Brașov implementeaza proiectul 
„Cheia viitorului – Incluziune socială în comuna Budila”.  
           Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 999,355 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia 
prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este creșterea 
incluziunii și abilitarea romilor vulnerabili și a persoanelor care trăiesc în condiții socio-economice 
similare, din comuna Budila, prin furnizarea de servicii integrate pentru aceste familii vulnerabile și 
dezvoltarea capacitatii individuale a membrilor familiilor. Perioada de implementare a proiectuluieste de 
24 luni, începând cu 01.01.2022  
            Prin acest proiect, se vor realiza următoarele activități: Construirea unei grădinițe cu program 
prelungit în comuna Budila, Înființare grădiniță și funcționarea ei; Servicii de sănatate – prevenire 
(Construirea și dotarea unui cabinet stomatologic și a unui cabinet medical; Program de educație 
parentală; Program Prevenirea abandonului școlar; Serviciul de ocupare; Activitate de abilitare; 
Campanie antidiscriminare. 
             Vor beneficia de activitățile proiectului: 1335 de persoane și familii de etnie romă, vulnerabile (la 
care se adaugăși 65 de persoane, membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în 
zonele de intervenție ale proiectului și traiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie 
romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-
economică) precum și 500 de membri ai comunității aparținând populației majoritare, subiecți ai campaniei 
de conștientizare/sensibilizare. 
 
                   Candidații pentru posturile de medic stomatolog și de asistent medical trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 
Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
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f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra 
autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infrcțiuni de fals ori contra înfăptuirii 
justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu 
exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea 
infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a 
exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 
art. 35 alin. (1) lit. h). 
 
 
Condiții de participare specifice: 
Pentru medic stomatolog: 
- medic stomatolog cu drept de libera practica 
- se pot prezenta medici stomatologi cu drept de libera practica, medici specialisti sau medici 
stomatologi primari 
- vechime intr-un post similar 1 an 
 
 
Pentru asistent medical: 
- absolvent al: Facultății de Asistență Medicală, 
                       Colegiului Medical Universitar, 
                       Școlii Postliceale Sanitare, 
- specialitatea asistent medical generalist/pediatrie. 
- vechimea nu este necesara 
 
Condiții de desfășurare a concursului pentru posturile de medic stomatolog și de asistent medical: 
            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Budila, str. Principală nr. 261, astfel: 
1. Selecția dosarelor – în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor 
2. Proba scrisă, în data de 22.02.2023, ora 10:00 
3. Interviul – în data de 01.03.2023, ora 10:00 
 
Afișarea rezultatelor va fi următoarea: 
- selecția dosarelor – în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; 
- afișarea rezultatelor probei scrise – în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise; 

Contestațiile se pot depune la sediul unității în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării 
rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
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registratura Primăriei Budila, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în 
perioada 30.01.2023 – 14.02.2023, ora 16:00. 
 
Grădinița va fi cu program prelungit, începând cu ora 7:30 până la ora 18:00. Programul poate fi in 
schimburi. Programul de lucru pentru postul de medic stomatolog este de 4 ore/zi, iar pentru postul de 
asistent medical este de 2 ore/zi. 
 
 
 Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu: 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Regulamentul ; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 
termen de valabilitate; 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 
după caz; 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
e) copia  carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului; 
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute 
la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care 
au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru 
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de 
învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate 
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 
i) curriculum vitae, model comun european. 
 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu 
dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie 
însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind 
antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres 
la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau 
instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise 
și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs 
preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor 
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de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică 
organizatoare a concursului, potrivit legii. 

Actele prevăzute în copie, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor 
cu acestea. 
 
         Bibliografie 
Pentru postul de medic stomatolog: 
 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 OG nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 
 H.G. nr. 1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 
incluziunii sociale în România, cu modificările si completările ulterioare; 
 D. Stanciu, Valentina Scintei- Dorobat – Ortodontie, Ed. Medicala, Bucuresti, 1991 
 Livia Zarnea – Pedodontie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993 

      Pentru postul de asistent medical: 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 OG nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 
incluziunii sociale în România, cu modificările si completările ulterioare; 

  OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului 
Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din România, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

 ORDIN 438/4629 din 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior 
pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos 

 Ordin nr. 261 din 06/02/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare 

Tematica de concurs – Bibliografia se va studia integral. 
Relații suplimentare se pot obține la dl. Benia Vlad Mihai, nr. tel 0268518153, iar detaliile privind 

concursul, atribuțiile, tematica și bibliografia sunt afișate pe pagina www.budila.ro, precum și la sediul 
instituției.  
                       PRIMAR,       COORDONATOR PROIECT, 
           MARSAVELA IRIMIA                                        BENIA VLAD MIHAI 


