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              Primăria Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman organizează concurs 

de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de 

execuție de Consilier Achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant,  

Compartiment Achiziții Publice, Proiecte Europene, Investiții, Urbanism  - structură din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Drăgănești de Vede, str. 

Gării  nr.34, în data de 24.06.2022, ora 10.00 - proba scrisă şi  interviul în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data  susținerii probei scrise.  

          Durata normală a timpului de lucru 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana. 

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei 

Drăgănești de Vede, județul Teleorman– persoana responsabilă Stegaru Laura-Loredana,  

în perioada 25.05.-14.06.2022, în termen de 20 de zile de la data afişării (25.05.2022) la 

sediu, pe site-ul Primăriei Comunei Drăgănesti de Vede, județul Teleorman-

www.draganestidevede.ro – Secțiunea Informații de interes public și pe site-ul Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

b) curriculum vitae, modelul comun european;  

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor 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/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit.e) este prevăzut în anexa nr.2D 

la H.G. nr. 611/2008 cu modificările si completările ulterioare. 
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 Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa 2D trebuie să 

cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 2D la H.G. nr. 611/2008 cu 

modificările și completările ulterioare și din care să rezulte cel puțin următoarele 

informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, 

precum și vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului 

sanatatii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, 

adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum şi copia certificatului de încadrare 

într-un grad de handicap, unde este cazul, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs.  

Documentul prevăzut la lit.g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau 

instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora 

organizarii interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei 

de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, prin 

Registratura instituției și prin publicare pe pagina de internet 

www.primariadraganestidevede.ro – secțiunea Informații de interes public . 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta 

comisiei de concurs, în termenul prevazut pentru depunerea dosarelor de concurs, 

propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de 

concurs. 

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.  465 OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, precum şi următoarele condiţii specifice de 

participare: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul științelor juridice;  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : nu este 

cazul . 

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt anexate la prezentul. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Drăgănești de 

Vede, județul Teleorman, persoană de contact Stegaru Laura-Loredana, e-mail 

primariadraganestidevede@yahoo.com  și la nr. de telefon/fax 0347 / 404840, în 

intervalul programului de lucru, de luni pâna joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între 

orele 8,00-14,00 . 

 

     P R I M A R 

STANCIU MARIUS 
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