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ANUNȚ 

 
        Consiliul Județean Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere 

vacante de Șef birou, gradul II, Birou Centralizare Achiziţii Publice şi Strategii din cadrul  Direcției 

Achiziţii şi Contractare, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, actualizată. 

  Concursul se va organiza la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, B-dul Eroilor nr.5 și va 

consta într-o, probă scrisă și un interviu la care pot participa doar candidații admiși la selecția dosarelor.  

  În vederea înscrierii candidaților și participării la concurs, Consiliul Județean Brașov comunică 

următoarele: 

 Condiţii de desfăşurare a concursului: 

- Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada:18.12.2018 - 07.01.2019, ora 16,00, la secretariatul 

comisiei de concurs din cadrul Consiliului Județean Brașov, respectiv la doamna Creangă Liliana. 

- Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.01.2019, ora 11.00. Promovarea probei scrise este 

obligatorie pentru susținerea interviului. 

- Interviul se va susține în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise iar data și ora interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă; 

 Condiţii de participare la concurs: 

- Condiţii generale de participare,  conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici; 

- Condiţii specifice :    

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

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă : (DFI): Ştiinţe inginereşti 

 studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru cei care au absolvit studii superioare 

în sistem Bologna; 

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minimum 5 

ani. 

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune, un dosar care va conține următoarele 

documente: 

a) formularul de înscriere, pus la dispoziție de secretariatul comisiei de concurs și anexat în format 

electronic;  

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copie a diplomei de studii universitare de licență sau echivalentă, în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice;   

 e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei formatul standard conform legii, eliberate de 

angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcției publice;  

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar – care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, candidatul declarat 

admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor 

direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de la 

data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire; 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător 

al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

 

 



 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs. 

Bibliografia și atribuţile postului sunt anexate prezentului anunț. 

Persoana de contact pentru informații suplimentare : Consilier, Creangă Liliana,  tel.0268- 

 410777/int.181-Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7.   

                            

 

 

                          Şef serviciu, 

                        Duicu Claudia  


