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  Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara 
 cu sediul central în Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 

 tel: 0356-426360, fax: 0356-426361, www.brct-timisoara.ro  
 

Scoate la concurs în data de 14.11.2013: 

 Consultant Secretariat Tehnic Comun RO – manager de proiect 
în cadrul Departamentului Secretariat Tehnic Comun al BRCT Timişoara 

 

Persoană de contact: 
Emeric Bárdos – Consultant resurse umane 
dani.bardos@brct-timisoara.ro  
 
Concursul se va desfăşura în data de 14.11.2013 începând cu ora 10.00 la 
sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,  şi va avea 
patru secţiuni: 

 Probă scrisă din bibliografia de concurs;  

 Probă scrisă de limba engleză;   

 Probă practică de operare pe calculator; 

 Interviu – cu membrii comisiei de concurs. 

 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 11.11.2013, ora 
16.00, la sediul BRCT Timişoara.  Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic până la 
data de 12.11.2013, ora 17.00 despre eligibilitatea dosarelor şi participarea 
la concurs. 
 
Cerinţe: 

 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă cu 
specializare economică sau tehnică; 

 Cunoştinţe de limba engleză: mediu / avansat; 

 Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator (MS Office); 

 Deţinerea permisului de conducere cat. B. 
 
Documente necesare întocmirii dosarului de participare: 

 Copii ale diplomelor de studii;  

 Curriculum vitae în format european (semnat şi datat); 

 Scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 

 Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere care să ateste 
că aplicantul nu deţine cazier judiciar; 

 Adeverinţă medicală – tip, pentru angajare; 

 Copie după cartea de identitate / buletinul de identitate; 

 Copie după permisul de conducere cat. B. 

 Formular  de  înscriere  (la  solicitarea  dvs.  se  poate  transmite prin  
e-mail, sau se completează în momentul depunerii dosarului la sediul 
BRCT Timişoara). 

 

http://www.brct-timisoara.ro/
mailto:dani.bardos@brct-timisoara.ro
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Profilul: 

 capacitate de coordonare, analiză şi sinteză; 

 capacitate organizatorică şi de management al activităţilor şi 
timpului;  

 capacitate de lucru în echipă, abilităţi sociale şi flexibilitate; 

 preocupare pentru perfecţionarea profesională şi reînnoirea 
permanentă a cunoştinţelor; 

 disponibilitate la deplasări frecvente în zona eligibilă a programelor 
de cooperare transfrontalieră dintre România şi Republica Serbia; 

 rezistenţă la stres şi capacitate de a lucra cu termene limită; 

 răspunde disciplinar, material, civil sau penal în cazul în care, prin 
neîndeplinirea unor sarcini sau atribuţii, se aduc prejudicii BRCT 
Timişoara sau Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România 
- Republica Serbia. 

 
Obiectivele generale ale postului: 

- Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia (IPA CBC 
RO-SE); 

- Verificarea administrativă şi avizarea rapoartelor de progres ale 
liderilor de proiect cu privire la situaţia proiectelor aflate în gestiune 
în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - 
Republica Serbia, la nivelul Secretariatului Tehnic Comun (STC); 

- Răspunde de verificarea cererilor pentru addendum-uri (acte 
adiţionale) ale proiectelor aflate în responsabilitatea sa, înaintate de 
către liderul de proiect, realizează vizite on-site dacă este necesar şi 
transmite cererile pentru addendum, însoţite de raportul său, către 
Autoritatea de Management (AM), în vederea aprobării; 

- Colectarea, prelucrarea şi centralizarea informaţiilor de la Liderul de 
proiect (pentru proiectele aflate în gestiune) privind previziunile de 
depunere a cererilor de plată în avans /rambursare şi le transmite AM 
conform termenelor stabilite în Manualul de proceduri de 
monitorizare, răspunzând de urmărirea acestora; 

- Instruirea şi acordarea de asistenţă beneficiarilor proiectelor 
finanţate prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - 
Republica Serbia; 

- Furnizarea de informaţii necesare elaborării rapoartelor solicitate de 
Autoritatea de Management privind implementarea Programului IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia; 

- introduce datele legate de implementarea proiectelor (rapoartele de 
implementare, cererile de plată) aflate în gestiunea sa, în sistemul 
informatic MIS-ETC.  

- etc. 
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Bibliografia pentru concurs: 
 

 Regulamentul Consiliului European (CE) nr. 1085/2006 de instituire 
a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA); 

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=69&lang=ro  
 

 Regulamentul (UE) nr. 80/2010 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui 
instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA); 

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=69&lang=ro  

 

 Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 718/2007 din 12 iunie 
2007 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului European 
(CE) nr. 1085/2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru 
preaderare (IPA); 

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=69&lang=ro  
 

 HOTĂRÂREA Nr. 1485 din 6 decembrie 2007 privind constituirea 
secretariatelor tehnice comune şi a punctelor de informare în 
vederea implementării programelor operaţionale de cooperare 
teritorială europeană - componenta transfrontalieră; 

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=69&lang=ro  
 

 Documentul de programare - Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România - Republica Serbia:  

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68&lang=ro  
 
 

 Pachetul aplicativ aferent celui de-al doilea apel pentru propuneri 
de proiecte din cadrul Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România - Republica Serbia: Ghidurile aferente 
axelor prioritare 1, 2 şi 3 şi anexele corespunzătoare:  

http://www.romania-serbia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68&lang=ro  
 

 Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (M.O. 
nr. 577/29.06.2004), completată prin O.U.G. nr. 111/2004 ( M.O. nr. 
1115/27.11.2004); 

http://www.adrvest.ro/attach_files/LEGE___Nr_315-2004_1141035000_1143548703.pdf  
 

 Ordonanţa de urgenţă 111/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România; 
 

 PRAG: Practical Guide to Contract procedures for EC external 
actions http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do  
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