
I 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

Nr. :; 33lJ din JG· o~ . 2022 

ANUNŢ 

Consiliul Judetean Teleorman, organizează la sediul său, concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate. 

Funcţiile publice pentru care se organizează concursul 
- inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Serviciului 

proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice; 
- consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la 

Compartimentul achiziţii publice directe din cadrul Serviciului achiziţii publice şi 

contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice. 
Timpul de muncă 
Durata normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe 

săptămână. 

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise 
Proba scrisă se va desfăşura în data 26 mai 2022, ora Il :00, la sediul 

Consiliului Judeţean Teleorman, Strada Dunării, nr.178. 
Condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de 

vechime în specialitate şi alte condiţii specifice sunt: 
a) pentru postul de inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul 

Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii 

publice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul de licenţă "inginerie civilă" sau "ingineria instalaţiilor", în una din 
următoarele specializări: "construcţii civile, industriale şi agricole", "căi ferate, 
drumuri şi poduri", "inginerie civilă", "instalaţii pentru construcţii"; 

- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. 

b) pentru postul de consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional 
superior la Compartimentul achiziţii publice directe din cadrul Serviciului achiziţii 
publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul de licenţă "inginerie civilă" sau "ingineria instalaţiilor", în una din 
următoarele specializări: "construcţii civile, industriale şi agricole", "căi ferate, 
drumuri şi poduri", "inginerie civilă", "instalaţii pentru construcţii"; 

- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. 

Persoanele interesate, vor depune la Biroul resurse umane salarizare, camera 
115, un dosar de înscriere la concurs cuprinzând următoarele acte: 






























