
 

 
 

Anunț 
 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” anunță public organizarea 

unui concurs în vederea ocupării funcției de executie Expert accesare fonduri europene si de 

coeziune (COR 242213) in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere 

Timișoara” 

 

Concursul va avea loc în două etape: 

I. Etapa selecției dosarului 

II. Etapa probei interviului 

 

Condiții generale pentru candidați: 

a). Candidatul trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

b). Să aibă vârsta de minim 18 ani; 

c). Nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni de serviciu, infracțiuni împotriva autorității statului 

și infracțiuni economice; 

d). Nu i-a fost desfăcut contractul de muncă/raportul de serviciu din cauze disciplinare în ultimii 3 

ani; 

e). Este apt din punct de vedere medical să ocupe postul; 

 

Condiții specifice pentru candidați: 

a). Să fie absolvent al studiilor superioare (licență și master) în unul din domeniile 

drept/economie/management; 

b). Să facă dovada experienței privind scrierea/evaluarea/implementarea de proiecte finantate din 

fonduri nerambursabile de minimum 5 ani (prin CV) 

 

Dosarul candidaților trebuie să conțină: 

a) Cererea de participare la concurs; 

b). Copie CI; 

c). Curriculum Vitae – model Europass; 

d). Copia diplomelor de studiu; 

e). Copia documentelor prin care atestă vechimea în muncă; 

 

Graficul orientativ de organizare al concursului:  

17.09.2021 – 22.09.2021  -Termen de depunere a candidaturii 

22.09.2021             -Termen de comunicare rezultate  

23.09.2021                          -Notarea probei interviului 

23.09.2021                          -Termen de comunicare rezultate 

 24.09.2021                         -Termen de contestatie 

27.09.2021                          -Desemnarea candidatului câștigător 

 

 

Candidatul câștigător va încheia un contract individual de munca pe perioada determintă de 90 zile, 

cu timp parțial de lucru de 2h/zi, 10h/saptămână începând cu data de 28.09.2021. 

 



 

 
 

Aplicațiile persoanelor interesate se vor depune la sediul Asociației de Dezvoltate Intercomunitară 

”Polul de Creștere Timișoara”, strada Vasile Alecsandri, nr 6, SAD 4, în perioada mai sus amintită în 

intervalul orar 08:00 – 16:00 Luni – Vineri sau pe adresa de e-mail: office@adi-pct.ro 

 

Persoana de contact desemnată este Suciu Simina – telefon 0753 017 918, e-mail: simina.suciu@adi-

pct.ro 

 

 

 

Director General 

ADI ”Polul de Creștere Timișoara” 

Ovidiu-Octavian Megan 

 

 
 

 

 

 

 


