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BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI  

 PENTRU GRANIŢA ROMÂNIA – BULGARIA 
 
 
Organizează proces de selecţie pentru ocuparea a 3 posturi de expert din cadrul Serviciului 
Asistență Tehnică (contract de muncă pe durată determinată)  

Expert 

– contract de muncă pe perioadă determinată 12 luni –  
 

Candidatii care doresc să participe la procesul de selectie vor transmite, până la data de 05 

februarie 2020, ora 1600 un CV la adresa hr@calarasicbc.ro. Este obligatorie menţionarea în CV 

a unei adrese de e-mail pentru comunicările din cadrul procesului de selecţie. 

 
Condiţii de participare la procesul de selecție: 

a) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;  

b) Cunoştinţe de limba engleză; 

c) Cunoştinţe bune de operare pe calculator ( Windows, Microsoft Office); 

d) Permis de conducere categoria B constituie un avantaj; 

 
Documente necesare aplicării: 

Aplicaţia constă în CV (Curriculum vitae). Este necesar ca în cadrul aplicațiilor ce vor fi transmise 

la adresa hr@calarasicbc.ro să se menționeze o adresă de e-mail pentru comunicările din cadrul 

procesului de selecţie.  

 

Atenţie! Aplicaţiile ce nu vor conține informațiile solicitate cu privire la adresa de e-mail vor fi 

respinse.    

 
Obiectivul postului: 

Desfăşoară activităţi specifice serviciului, contribuind la procesul de implementare al 

programelor de cooperare transfrontalieră şi de cooperare teritorială europeană a Biroului 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT 

Călăraşi). 

 
Profilul postului: 

a) Participă la identificarea şi accesarea de noi surse de finanţare pentru dezvoltarea 

BRCT Călăraşi; 

b) Participă la realizarea aplicaţiilor pentru programe de finanţare; 

c) Elaborează rapoarte şi materiale de sinteză privind programul de dezvoltare al BRCT 

Călăraşi; 

d) Participă la seminarii de instruire, la sesiuni de lansare şi promovare a programelor. 
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Depunere aplicație şi informaţii suplimentare: 

Detalii cu privire la aplicaţie/informaţii suplimentare sunt prezentate in regulamentul pentru 
participare la procesul de selectie 
 
Doar aplicaţiile depuse în termen vor fi luate în considerare pentru participarea la 
procesul de selecţie.  
 
Persoană de contact: 
Petruş Alexandru CIOCÂRLAN – Șef birou resurse umane 
Tel: 0242.313.091 
E-mail: hr@calarasicbc.ro 

 


