POSTURI VACANTE IN CADRUL SECRETARIATULUI TEHNIC COMUN AL
PROGRAMULUI RO-BG

Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 este în căutare de experţi cu normă întreagă pentru a-şi completa
echipa sa din Călăraşi, Zona Chiciu (România), după cum urmează:
• Şef Serviciu Management Proiecte - 1 post
• Expert Financiar - 1 post
• Manager proiect - 2 posturi
Aceasta este o oportunitate de alăturare unei echipe internaţionale care lucrează în
domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale.
PROCEDURA DE APLICARE
Cererea personală ar trebui să includă:
- Scrisoare de motivaţie în limba engleză, dar nu mai mult de o pagină, care să cuprindă
o descriere pe scurt a calităţilor care recomandă candidatul pentru acest post şi a
principalelelor aşteptări de la locul de muncăvizat. Scrisoarea ar trebui să includă, de
asemenea, data de la care poate fi începută activitatea.
- Curriculum Vitae – detaliat în limba engleză, format Europass.
Pe baza acestor documente, comisia de recrutare va selecta candidaţii care îndeplinesc
condiţiile de recrutare. Pe parcursul zilei de 20 octombrie 2010, candidaţii admişi (shortlist) vor fi informaţi prin e-mail despre rezultate şi vor fi invitaţi pentru testul scris şi
interviu. Proba scrisă şi interviul vor fi organizate pe 27.10.2010, la ora 11.00. De
asemenea, lista scurtă cu candidaţii "acceptaţi" va fi postată pe web-site-ul BRCT
Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria la data de 20 octombrie 2010.
APLICAȚIA
Aplicaţia trebuie să fie trimisă numai prin e-mail în limba engleză, cu următorul subiect:
1) "Application - Head of Projects Management Unit/Financial Expert/ Project Manager"
la următoarea adresă de email: liliana.patra@calarasicbc.ro
Toate aplicaţiile vor fi recunoscute.
Datele privind aplicaţia vor fi gestionate în conformitate cu legea românească 182/2002
privind protecţia datelor. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile prezentate de către
candidaţi şi documentaţia procesului de selecţie pot fi transmise Autorităţii de
Management şi Autorităţii Naţionale ale Programului.

TERMENUL LIMITĂ:
18 Octombrie 2010, ora 16:00
Numai aplicaţiile transmise înainte de data limită a acestui anunţ privind posturile
vacante vor fi eligibile pentru evaluare!

INTERVIURI
Testele scrise şi interviurile pentru candidaţii din lista scurtă vor avea loc pe 27
octombrie 2010, la ora 11.00, la sediul nostru, din zona Chiciu, judetul Călăraşi (vă
rugăm verificaţi harta)
Harta BRCT Călăraşi / STC PO

TERMENII ANGAJĂRII
Posturile vor fi contractate în numele Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria.
Posturile sunt cu normă întreagă, la sediul din Călăraşi şi sub incidenţa legislaţiei
româneşti a muncii.

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Candidatul selectat ar trebui să înceapă activitatea cât mai curând posibil.
Candidaţii admişi vor fi angajaţi de către BRCT Călăraşi pentru Graniţa RomâniaBulgaria pe o perioadă de unul / doi ani cu posibilitatea extinderii, cu o perioadă de
probă de 30 de zile, post aflat în STC PO până la sfârşitul implementării programului.
Noii angajaţi vor avea o perioadă de probă de 30 de zile.
Textul complet al apelului, detalii referitoare la condiţiile procesului de recrutare pentru
fiecare post, bibliografia sunt disponibile la:
www.calarasicbc.ro
* Regulamentul de organizare al procesului de recrutare
CONTACT
Detalii legate de condiţiile procesului de recrutare, bibliografie etc: Biroul Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria: doamna
Liliana Pătra - Biroul Resurse Umane.
Telefon: +40 242.313.091, sau pe web www.calarasicbc.ro
____________________________________________________________________
În conformitate cu Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 111/16.11.2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Hotărârea Guvernului nr. 2005/2004 privind stabilirea
cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea programelor INTERREG şi Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Actul Constitutiv şi Statutul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria ca organizaţie nonguvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este constituit în
cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria. STC asigură şi este
responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor delegate de către Autoritatea de Management (AM) pentru punerea în aplicare a
programului; Secretariatul Tehnic Comun (STC) cooperează cu Direcţia de Cooperare Transfrontalieră din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi cu Autoritatea de Management şi Autoritatea Naţională.

Pentru a avea o perspectivă mai largă asupra programului şi a sarcinilor STC vă rugăm
să accesaţi documentele conexe programului, pe site-ul oficial al programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu sau www.calarasicbc.ro

