
ANUNŢ  SELECŢIE  DOSARE 

 
       Încheiat cu ocazia selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru 

ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de: consilier achiziţii publice, clasa I, 

nivelul studiilor S, gradul profesional superior şi consilier achiziţii publice, clasa I, nivelul 

studiilor S, gradul profesional principal,  în cadrul Serviciului Achiziţii Publice / Direcţia 

Achiziţii şi Contractare, precum şi a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa 

I, nivelul studiilor S, gradul profesional superior, în cadrul Biroului Centralizare Achiziţii 

Publice şi Strategii / Direcţia Achiziţii şi Contractare. 

În urma verificării dosarelor de înscriere depuse în termenul legal, comisia de concurs 

constituită prin Dispoziţia nr.656/19.10.2021 şi Adresa Instituţiei Prefectului -Judeţul Braşov 

nr.13823/17.09.2021, anunţă obţinerea următoarelor rezultate:  

1. pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziţii 

publice, clasa I, nivelul studiilor S, gradul profesional superior,  în cadrul 

Serviciului Achiziţii Publice / Direcţia Achiziţii şi Contractare: 

 

Nr 

crt 

Cndidat cu dosar nr. Rezultat selecţie 

admis / respins 

Observaţii 

(motivare 

respingere) 

1 Dosar nr.561/26500/RU/26501/18.10.2021 Admis - 

2 Dosar nr.561/26374/RU/26375/18.10.2021 Admis - 

 

 

2. pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, 

nivelul studiilor S, gradul profesional superior, în cadrul Biroului Centralizare 

Achiziţii Publice şi Strategii / Direcţia Achiziţii şi Contractare: 

 

Nr 

crt 

Cndidat cu dosar nr. Rezultat selecţie 

admis / respins 

Observaţii 

(motivare respingere) 

1 Dosar nr.561/26342/RU/26343/18.10.2021 Admis Obligaţia de a 

completa dosarul de 

concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data 

desfăşurării interviului 

 

 Candidaţii declarați admişi se vor prezenta în data de 29.10.2021 ora 11,00, pentru 

susținerea probei scrise la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr.5. 

  Candidații nemulțumiți de rezultatele privind selecția dosarelor pot formula contestație 

în termen de 24 ore de la afișare, conform art.63 din HG nr.611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare. Contestațiile se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, Serviciul 

Resurse Umane, Strategii de Informatizare. 

 
Secretar:   

Creangă  Liliana 

 

 

Afișat în data de 21.10.2021 ora:09,00  la sediu și pe pagina de internet a instituției. 


