
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA BUDACU DE JOS 
Telefon/fax : 0263-272006;272229                           e-mail: budacudejos@yahoo.com 

________________________________________________________________________ 

Nr. 3290 din 17.06.2022  

   

A  N  U  N  Ţ 

 

Primăria comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data de 

14.07.2022, ora 11,00 –proba scrisă  pentru ocuparea a unui post vacant de referent debutant din 

cadrul Compartimentului Implementare Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 

aparţinând aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos. 

Principalele atribuţii ale postului, potrivit fişei postului, sunt legate de implementarea 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv verificarea oportunitatilor de 

dezvoltare a unor proiecte cu fonduri europene si guvernamentale, informarea cu privire la lansarea 

unor programe de dezvoltare durabila și  publicarea ghidurilor pentru întocmirea cererilor de 

finantare în cadrul unor programe, asigurarea sustenabilitatii proiectelor dupa finalizarea perioadei de 

implementare a acestora, monitorizarea derularii proiectelor, păstrarea legaturii între finantatori si 

institutie, colaborarea cu celelalte compartimente ale primariei cu privire la aspectele legate de 

semnarea si implementarea contractelor,  întocmirea de proiecte de acte administrative, respectiv 

prioecte de hotarari ale consiliului local si proiecte pentru dispozitii primar etc. 

 

a) Condiţii generale de  participare la concurs  : 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul -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 contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.  

 

b) Condiţii specifice: 

- Studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat); 

 

c) Tipul probelor de concurs: proba scrisă şi interviu. Concursul va avea loc la sediul Primăriei 

comunei Budacu de Jos, localitatea Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, în data de 

14.07.2022, ora 11,00-proba scrisă. 

 

d) BIBLIOGRAFIE: 

-Constitutia Romaniei –republicata 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului României (OUG) nr. 57/2019 privind Codul administrativ - 

titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;  

- Ordonanta Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

modificările şi completările ulterioare 

-Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului României 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 modificările şi completările ulterioare 
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- Hotărârea Guvernului nr. 875 / 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 modificările şi completările ulterioare 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 40 / 2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 93 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 399 / 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare 

NOTA: Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie. 

 

e) Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: - 10 zile lucrătoare de la data 

publicării concursului,  6.07.2022 orele 1600  la Registratura Primăriei Budacu de Jos şi va conţine 

în mod obligatoriu: 

  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 solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

           Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos sau la telefon 0263272006 / 0263272229 ori e-

mail: budacudejos@yahoo.com.  

 

                     

 

P R I M A R, 

SIMIONCA FLORIN-SANDU 
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