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BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI 

PENTRU GRANIŢA ROMÂNIA-BULGARIA  
 

organizează PROCES DE RECRUTARE pentru ocuparea următoarelor posturi: 
 
 

Controlor de Prim Nivel – profil tehnic – 3 posturi - perioadă determinată – 1 an  
 
 
Procesul de recrutare se va desfăşura la sediul Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pentru granița România – Bulgaria şi va cuprinde trei etape: 
 

 Analiză dosar  

 Interviu 

 Probă scrisă din bibliografia de concurs  
 

Documente necesare participării la procesul de recrutare - Curriculum vitae (transmis la adresa  
de email hr@calarasicbc.ro) 
 
Termenul limită pana la care se poate depune Curriculum vitae: 03.04.2020, ora 1400   
 
Condiţii de participare la concurs pentru postul Controlor de prim nivel – profil tehnic: 

 Studii superioare tehnice în domeniul construcțiilor 
(civile/industriale/agricole/hidrotehnice, căi ferate/drumuri/poduri, instalații și 
utilaj tehnologic pentru construcții), absolvite cu diplomă de licenţă; 

 Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu(citit, scris, vorbit); 

 Cunoştinţe utilizare calculator (pachete office); 

 Experiență în funcții tehnice în domeniul construcțiilor. 
 
Atribuțiile controlorilor de prim nivel: 
 
Verificarea legalității/regularității cheltuielilor declarate de beneficiarii români în cadrul 
proiectelor(operațiuni) finanțate prin Programul Interreg V – A România - Bulgaria, respectiv 
conformitatea acestor cheltuieli cu legislația comunitară și națională.  
Verificările efectuate vizează aspectele financiare și tehnice ale operațiunii controlate și 
implică deplasări la locul de implementare a proiectului (toate județele de la granița România – 
Bulgaria). 
 
Bibliografie pentru postul Controlor de prim nivel – profil tehnic: 

1) Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2) Lege 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; 

3) HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Bibliografia şi modelul de curriculum vitae pot fi obţinute în format electronic de pe site-ul 
www.calarasicbc.ro  

 

 

        

 

 

BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI 
PENTRU GRANIŢA ROMÂNIA-BULGARIA 
 

Călăraşi, Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul 
Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri si Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-
Silistra (Bulgaria), jud. Călăraşi, tel: +40 242 313091, fax: +40 242 313092, e-mail: 
info@calarasicbc.ro, web: www.calarasicbc.ro, www.interregrobg.eu 
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