
 

      
                    

 

      ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 actualizată, Consiliul Judeţean Braşov organizează la 

sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5, concurs de recrutare pentru ocuparea  a 2 posturi vacante de natură 

contractuală, după cum urmează: 1 salvator montan, nivelul studiilor M, gradul I, respectiv, 1 salvator 

montan, nivelul studiilor G, gradul III în cadrul Compartimentului Salvamont / Direcția Drumuri Județene 

și Servicii Publice. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente: 

    - cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui CJBv; 

    - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,  după caz, precum 

şi originalul în vederea verificării conformităţii; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului 

solicitate de CJBv; 

 - copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau  în specialitatea studiilor; 

 - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 - 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; 

    - curriculum vitae; 

 

Condiţii generale de participare:  
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant  sau temporar vacant persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii conform HG nr.286/2011,  actualizată: 

- are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ; 

- are capacitatea deplină de exerciţiu ; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată 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 ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

 

Condiţii specifice  pentru postul de salvator montan, nivelul studiilor M, gradul I:  

  

- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

- vechime în activitatea de salvator montan de minimum 4 ani, dovedită prin carnet de muncă sau 

adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor ; 

- atestat salvator montan A.N.S.M.R  valabil. 

 

 

 



 

 

 

 

Condiţii specifice  pentru postul de salvator montan, nivelul studiilor G, gradul III:   

 

- studii generale,  

- fără vechime în activitatea de salvator montan, 

- atestat salvator montan A.N.S.M.R  valabil. 

 

 

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5: 

- selecţia dosarelor de înscriere: 16.01.2019-17.01.2019 

- proba scrisă: 25.01.2019 ora:11,00 

- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 

scrise; 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 

- depunerea dosarelor: 28.12.2018-15.01.2019 / ora:16,00; 

- selecţia dosarelor: în 16.01.2019-17.01.2019; 

- afişare rezultate selecţia dosarelor(o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a 

dosarelor); 

- termen de depunere contestaţii selecţie dosare (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului); 

- soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor); 

- proba scrisă: 25.01.2019 ora:11,00 
- afişare rezultate proba scrisă (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei); 

- termen de depunere contestaţii proba scrisă (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului); 

- soluţionarea contestaţiilor (maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor); 

- interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; 

- afişare rezultate interviu (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei); 

- de depunere contestaţii interviu (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului); 

- soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor); 

Afişare rezultate finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

 soluţionare a contestaţiilor. 

 

 În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs în perioada 28.12.2018-

15.01.2019 la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr.5, la secretarul comisiei de concurs, 

doamna Belu Gabriela, consilier la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, 

tel.0268/410777 int 181. 

               


