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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

Nr. 5::tt,8 din OI. o~ 2021 

ANUNŢ 

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

Funcţia publică pentru care se organizează concursul 
Funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, 

proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman. 
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 scisă se va desfăşura în data 31.03.2021, ora 11 :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: 
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa 1; 
- 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"; 

- master în domeniul adminisraţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivelentă 

conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului 
administrativ. 
Persoanele interesate, vor depune la Biroul resurse umane salarizare, camera 

126, 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) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management 

ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia 
















