
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr._____/_______________2022 

 

 

A N U N T, 
 

 

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul   in Alexandria, strada Dunarii, 

nr.139 organizeaza concurs  in vederea ocuparii postului unic vacant de MANAGER 

PROIECT  cu timp partial (4 ore/zi) pe perioada determinata (perioada implementarii 

proiectelor) cu respectarea prevederilor  H.G nr.286/2011- Regulament - Cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant.   

1.Probele stabilite pentru concurs/examen in vederea ocuparii postului unic de  

MANAGER PROIECT.  

- proba scrisa –  bibliografia afisata; 

- proba interviu- evaluarea abilitatilor si cunostintelor impuse de functie; 

2.Conditii de desfasurare a concursului/examenului: 

- data desfasurarii probei scrise –28.09.2022 ora 10,00 

- data desfasurarii probei interviu –30.09.2022 ora 10,00 

- data pina la care se depun dosarele de inscriere –20.09.2022  ora 16,30 

- locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: la sediul Primariei municipiului 

Alexandria-Compartiment Resurse Umane. 

- locul de sustinere a probei scrise si probei interviu: la sediul Primariei municipiului 

Alexandria- 

- rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul la Primariei municipiului Alexandria 

- rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Primariei municipiului Alexandria 

- rezultatul final va fi afisat la sediul la sediul Primariei municipiului Alexandria 

3.Conditii de participare la concurs pentru ocuparea postului unic de MANAGER 

PROIECT 

Studii universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta sau 

ciclul II Bologna absolvite cu diploma de master. 

-experienta in functii de conducere minim 5 ani. 

Competente/aptitudini –cunoastere la nivel de lucru a limbii engleze,nivel de 

operare Microsoft avansat. 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

- cerere participare la concurs 

- curriculum vitae 

- copia  actului de identitate 

- copie act studii 

- copia carnetului de munca  

- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

(originalul cazierului judiciar trebuie adus la dosar pana cel tarziu la data de desfasurare 

a primei probe a concursului); 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  



Copiile actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul.        

Bibliografie de concurs :  

-O.G.nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în 

perioada 2014-2020 

-Norme metodologice la OG.29/2015 , Ordine 190/340/697. 

-O.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora 

-Manualul de implementare a proiectelor finantate sub INTEREG V-A Romania-

Bulgaria 

Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, tel. 0247/317732, interior 153.  
 
 
 
 

 

                                                                PRIMAR                                                   

                                                   

                                                   VICTOR DRAGUSIN                                        
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