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ANUNŢ
În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 actualizată, coroborat cu prevederile art.II din Legea
nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 şi în conformitate cu prevederile art. V din
O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
Consiliul Judeţean Braşov organizează la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de DIRECTOR, GRADUL II la SERVICIUL
PUBLIC JUDEŢEAN DE PROTECŢIE A PLANTELOR BRAŞOV, cu durata normală a timpului de
muncă de 8 ore/zi şi de 40 ore/săptămână.
Conform art.6 din HG nr.286/2011, actualizătă, 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 specifice 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;
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.
Condiţii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii, conform art. 3 din 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
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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 ocuparea funcţiei contractuale de conducere de DIRECTOR,
GRADUL II
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă: Ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale- (DL)
domeniul de licenţă: Agronomie sau Horticultură sau Inginerie şi management în agricultură şi
dezvoltare rurală sau Ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe Economice.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 3 ani, dovedită prin carnet de
muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
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.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
• depunerea dosarelor: 14.09.2021 – 27.09.2021 / ora:16,00;
• selecţia dosarelor: în 28.09.2021-29.09.2021;
• 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: 06.10.2021 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 până în data de 27.09.2021 ora
16,00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr.5, la secretarul comisiei de concurs, doamna
Creangă Liliana, consilier superior, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7,
tel.0268/410777 int 436, email:liliana.creanga@judbrasov.ro, fax: 0268-475576.
Bibliografia și atribuțiile posturilor sunt anexate prezentului anunț.
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