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Nr. 1606/24.10.2022  

 
      

 

Anunț de recrutare și selecție personal pentru– Proiect “O comunitate 
solidara si responsabila” POCU/717/5/1/155943 

 
Colegiul Tehnic Simion Mehedinti Codlea in parteneriat cu Primaria Municipiului 

Codlea, Asociatia Rica, Noua Management Solution SRL implementeaza proiectul “ O 
comunitate solidara si responsabila” cod SMIS 2014+155943, proiect finantat in 

cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 axa prioritara 5 – Responsabilitatea 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. Pentru derularea proiectului, se demarează 
procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pana la 
data de 31.12.2023, pentru următorul post, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire post Nr. 
experti 

1. Instructor artistic 1 

 
 Condiții  generale de participare la concurs pentru toate posturile: 
 
a) cetățenia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale; 
d) capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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 pentru care se organizeazăprocedura de selecţie şi recrutare; 
g) candidatul nu a fost condamnat 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 l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 
 
 Conditii specifice:  
 

1. Instructor artistic 

Codul ocupației: instructor artistic  - COR: 342202 

 Responsabilităti specifice: Stabileste metodologia si continutul activitatilor de 

instruire corespunzator tipului si obiectivelor stabilite pentru activitatile artistice 

 Atribuții:  

- Alcatuieste grupele de lucru in functie de nivelul de pregatire si particularitatile individuale ale 

participantilor; 

- Pregateste instrumentele de lucru astfel incat sa raspunda cerintelor tipului de activitate; 
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- Organizeaza grupul de copii in functie de efectivul si nivelul de pregatire al participantilor; 

- Realizeaza activitatile de instruire artistica a copiilor; 

- Urmareste evolutiile copiilor, cu accent pe formarea corecta de deprinderi; 

- Pregateste evaluarea copiilor participanti la activitatile artistice; 

- Aplica metodele de evaluare; 

- Inregistreaza rezultatele in urma evaluarii utilizand documente specifice corespunzatoare, cele 

clasile sau programe electronice 

- Raporteaza rezultat 

Calificări și experiența: 

            Studii superioare de lungă durată, finalizate (4 ani) 
 
Experiență în desfasurarea de activitati artistice – 3 ani 

       Competențe solicitate:  

• Abilitate de comunicare si relationare, 

• Abilitatea de utilizare a calculatorului, 

• Capacitate decizionala, 

• Disponibilitate de deplasare, 

• Capacitate de lucru in echipa , 

• Spirit de initiativa 

• Atentie distributiva 
Orele de munca vor fi repartizate lunar inegal 
Natura muncii: munca este atât individuală cât şi în grup 
Deplasări: obişnuite, privesc aria de acoperire ale proiectului – municipiul Codlea, sau 
în afara orașului și a județului, în cazuri excepționale. 
 

 

Documentația depusă de candidați: 
Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție candidații vor prezenta un dosar 

care va conține următoarele documente: 
a) formular de înscriere, conform modelului anexat; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz(originalele sunt necesare pentru certificare); 
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate şi ale altor acte care 

dovedesc efectuarea unor specializări(originalele sunt necesare pentru certificare);  
d) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific 

postului(originalele sunt necesare pentru certificare), (după caz, copie de pe carnetul de 
muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, etc.). 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penalecare 
să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;  
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f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare şi selecţie de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (medicina muncii); 

g) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului anexat; 
h) CV, datat și semnat pe fiecare pagina, in format Europass, în care să se menționeze 

proiectul și postul vizat de candidat;  

i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat.   
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va 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 participare la procedura de 
recrutare şi selecţie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu  până la data stabilită 
pentru selecția dosarelor. 

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documetele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentele se depun la sediul Colegiului tehnic Simion Mehedinti Codlea, din str. 
Chimistilor nr. 3. 

Dosarele depuse după data limită indicată în anunțul de selecție vor fi respinse.  
 

1. Modalitatea de recrutare și selecție: 
 

Recrutarea și selecția persoanelor care își vor desfășura activitatea în proiect se 
realizează în două etape succesive, după cum urmează: 

 
Etapa 1 -Verificarea și analiza dosarelor despuse de către candidați 
Etapa 2 – Interviul candidaților declarați admiși după analiza dosarelor 
 
Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se vor afișa/publica la sediul/pe 

site-ul Colegiului Tehnic Simion Mehedinti Codlea. 
Candidații pot formula contestații cu privire la rezultatele obținute în fiecare etapă în 

termen de o zi lucrătoare de la afișarea/publicarea acestora.  
 
 
 

2. Calendarul procedurii de recrutare și selecție: 
 

Nr. 
crt 

Etapa Data/perioada Locul desfășurării 

1 Temenul de depunere dosare 
candidați 

Până in data de 
08.11.2022, ora 16 

Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 

2. Afișare rezultate selecție dosare 
09.11.2022, ora 11 
 

Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 

3. 
Termen depunere contestații  
 

09.11.2022, ora 16 Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 

4. 
Termen soluționare contestații  09.11.2022, ora 18 

Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
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 str. Chimistilor nr. 3. 

5. Desfășurarea interviului  10.11.2022, incepand cu 
ora 10 

Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3.  

6. 
Afisare rezultate interviu:  10.11.2022, ora 14 

 

Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 
 

7. 
Termen depunere contestatii 

interviu 

11.11.2022.2021, ora 10 
Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 

8. 
Termen solutionare contestatii si 

afisare rezultate finale:  

11.11.2022, ora 14 
Sediul Colegiului Tehnic 
Simion Mehedinti Codlea, din 
str. Chimistilor nr. 3. 
 

 

3.  Bibliografie pentru concurs: 

 

– Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

– Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. 

 
Director, 

Prof. Itigan Catalina 
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Cerere inscriere concurs 

 

 
Către: 

 
Colegiul Tehnic Simion Mehedinti Codlea 

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………domiciliat (a) 

în localitatea …………………………………….., str………………………….., 

nr……, bl……, ap……., județul …………………………... identificat(ă) cu B.I/C.I, 

seria ………., nr………………, telefon………………………….., solicit înscrierea 

la concursul organizat de Primăria municipiului Codlea, în vederea ocupării 

postului de…………………………………………………………….., vacant în 

cadrul proiectul “ O comunitate solidara si responsabila” cod SMIS 

2014+155943. 

 

 

Data,         Semnatura, 
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Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................, având 

CNP ........................................, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către Primaria 

municipiului Codlea, in legtura cu concursul organizat în vederea ocupării 

postului 

de…………………………………………………………………………………………, 

vacant în cadrul proiectul “ O comunitate solidara si responsabila” cod SMIS 

2014+155943. 

 

 

 

Data, Semnătura, 
 
 

 

 

 


