
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV

B-DUL M. KOGA LNICEANU, NR. 11

Anunta:
Avand in vedere :

• contextul actual a epidemiei de coronavirus Covid-19,

• prevederile art 11 din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru
prevenireasi combatereaefectelor pandemieide Covid-19;

• prevederileOrdinului 905/2020 pentru aprobareaMetodologiei privind
ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante
din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordonarea,
coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv
functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata,
in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform
art. 11 din Legeanr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combatereaefectelor pandemieide COVID-19

DIRECTIA DE SANA TATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV

Angajeaza,fara concurs, pe perioada determinata,

conform bibliografiei anexate

un post functie publica de executie de consilier,qrad profesional
superior-specialitatea economist la Compartiment Contabilitate

Actele necesare in vedereaocuparii,fara concurs ,a postului sunt cele
prevazute la art.3 din Metodologia privind ocuparea fara concurs, a
posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii
si unitatilor aflate in subordonarea, coordonarea si sub autoritatea
Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere,
pe perioadadeterminata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul
Romaniei, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri
pentru prevenireasi combatereaefectelor pandemieide COVID-19-anexa
la Ordinul 905/2020:
- cererea, in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa
concureze, insotita de declaratia prrvind consimtarnfintul pentru
prelucrarea datelor Cll caracter personal conform prevederflorLegti nr.
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190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind Iibera circulatie a acestor date ~i
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), cu modificarile ulterioare - anexele nr. 2 si 5 la
prezenta metodologie;
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de
nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, precum ~i copiile documentelor care
atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat
medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care
candideaza (se accepta si documentul primit pe e-mail de la medicul de
familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau
colaborator al acesteia in conditiile prevazute de legislatia
specifica(functie publica) - anexa nr. 5 la prezenta metodologie;

• Conditiile generaIe de ocupare a postului :studii universitare
absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic

• Conditiile specifice,minime de vechime in specialitatea studiilor
necesare pentru ocuparea postului sunt cele prevazute la
art.468,alin.(1),lit.c)dinOUG5712019privind CodulAdministrativ

• Alte conditii specifice: minimum 3 ani vechime in domeniul
ecomomic,financiar contabil si Operare PC:Pachetul Microsoft
Office(Word,excel,Access,PowerPoint),lnternet Explorer,Outlook.



Bibliografie:

Legea 82/1991 a contabilitatii - Republicata

Legea 500/2002 privind finantele publice

Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale

Norme Metodologice din 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si
legale

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea ~i conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia, cu rnoditicarile f?icornpletarile
ulterioare;

Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii

Norma din 2009 privind organizarea ~i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii

Ordinului MS nr.1078/201 0 privind aprobarea regulamentului de organizare f?ifunctionare a
structurii organizatorice ale directiior de sanatate publica f?ia municipiului Bucuresti.cu
modificarile f?icompletarile ulterioare,

Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

• Documentele constitutive ale dosarului ce necesita a fi depus
privind ocuparea postului mentionat mai sus, se vor depune pana la
data de 03.12.2020 ora 16,00 la adresele de email
dspj.brasov@rdslink.ro sau runosbrasov@dspbv.ro

• Selectia dosarelor va avea loc in data de 04.12.2020


