
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 

 
        Consiliul Județean Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice 

de execuţie vacantă de Auditor, Clasa I, nivel studii S, grad profesional superior, cu durata normală a 

timpului de muncă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, Birou Audit Public Intern, în conformitate 

cu prevederile art. 618 alin.(1), lit.b), alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza excepţiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

  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: 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.11.2021, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean 

Braşov din B-dul Eroilor nr.5, Braşov. 

Proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la 

sediul instituţiei, doar pentru acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 de zile de la data publicării pe 

pagina de internet a Consiliului Judeţean Braşov şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, respectiv de la 08.10.2021 până la data de 27.10.2021, ora 16,00, la secretariatul 

comisiei de concurs din cadrul Consiliului Județean Brașov, Bdul Eroilor nr.5, jud.Braşov; 

 

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) copia diplomei de studii universitare de licență sau echivalentă în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcției publice; 

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice, conform modelului anexat; Adeverinţa care nu are formatul modelului 

anexat trebuie să cuprindă elemente simitare acestuia, din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii : funcţia/funcţiile ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 

temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor. 

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 ; Adeverinţa trebuie să 

conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare 

rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii; 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

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 prin completarea rubricii corespunzătoare  din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 

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. 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţii generale de ocupare prevăzute de art.465 alin.(1) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în co/ndiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică. 

 

Condiţii de participare la concurs: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în domeniul 

fundamental (DFI): științe sociale, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice. 

- vechime în specialitatea studiilor  necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani, dovedită 

prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în 

specialitatea studiilor ; 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(2) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, 

republicată şi a prevederilor H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare, numirea auditorului intern, se 

face de către conducătorul entităţii publice, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public 

intern.             

 Pentru obţinerea avizului candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar care cuprinde 

următoarele documente: curriculum vitae; o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea 

nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; o lucrare în domeniul auditului public 

intern; două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern. 

 

Persoană de contact:  

Creangă Liliana, consilier superior, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, telefon:0268-

410777, interior 436, email:liliana.creanga@judbrasov.ro, fax: 0268-475576. 

 

Bibliografia, Tematica  și atribuțiile postului sunt anexate prezentului anunț. 
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