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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

Nr. IIo?J'f- din 10. Ob I 2021 

ANUNŢ 

Consiliul Judeţean Teleorman, organizează la sediul său, concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de 
specialitate. 

Funcţia publică pentru care se organizează concursul 
- inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Serviciului proiecte fonduri 
europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice; 

Timpul de muncă 
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. 

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise 
Proba scrisă se va desfăşura în data 12 iulie 2021, ora 11:00, 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: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti", în unul din următoarele domenii de licenţă: 
"inginerie civilă", "ingineria instalaţiilor", "inginerie electrică", "inginerie energetică", 
"inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale", "ştiinţe inginereşti 
aplicate"; 

- 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: 
a) formular de înscriere, conform modelului anexat anunţului, în format editabil; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplome lor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului. 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în Anexa nr. 2D din 
H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele care au un 




















