
Informații concurs 

 

Tip concurs: concurs de recrutare funcție publică de conducere vacantă 

 

 

Funcția publică de  conducere: director executiv la Direcția  Incubator de Proiecte 

 

 

Obiective: 

a) implementarea politicilor comunitare la nivel local și transpunerea acestora în strategia integrată de 

dezvoltare urbană a Polului de Creștere Timișoara ; 

b) generarea, managementul și monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă (fonduri 

structurale și de investiții)  ; 

c) identificarea și atragerea de surse de finanțare pentru proiectele municipalității; 

d) întocmirea documentațiilor necesare pentru finanțarea proiectelor 

e) întocmirea/contractarea/aprobarea documentațiilor tehnico-economice  pentru proiectele de 

investiții finanțate din fonduri nerambursabile 

  

 

Condiții de participare : 

1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din specializările 

cuprinse în una din ramurile de științe- științe economice,   științe juridice,  științe administrative, 

arhitectură și urbanism;  

2. Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 

alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel  mediu;  

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere):  limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel avansat; 

5. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani; 

 

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 18 aprilie-09 mai  2022 

 

Probele Concursului 

A. Selecția de dosare 

B. Probe suplimentare IT, limbă străină 

C. Proba scrisă 

D. Interviu 

 

A. Selecția de dosare  se verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs 

 

B. Probe suplimentare 

In cadrul concursului se desfășoară probe suplimentare de testare a  competențelor lingvistice de 

comunicare în limbi străine și de testare a  competențelor în domeniul tehnologiei informației, astfel: 

 

Tip probă suplimentară Nivel  Data 

 

Ora Locul de desfășurare 

-limba engleză (citit, scris, vorbit)  

 

avansat 19 mai 2022   

 

09:00 Bvd.C.D.Loga nr.1 

 -MsOffice mediu 19 mai 2022   

 

11:00 Bvd.C.D.Loga nr.1 



C. Proba scrisă  

Data de susținere a probei scrise : 20 mai 2022 

Ora probei scrise: 10:00 

Locul de desfășurare a probei scrise: sediul instituției- Bd. C.D.Loga nr.1  

 

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților și verificarea identității. Verificarea 

identității candidaților se face pe baza buletinului,  a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă 

identitatea, potrivit legii.  

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin 

prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt 

considerați absenți 

 

D. Interviul 

Se desfășoară în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Programarea de interviu se afișează odată cu rezultatele probei scrise. 

 

 

Bibliografia și tematica de concurs 

Bibliografie comună 

1. Constituția României; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Bibliografia domeniului specific de activitate 

1. Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 

stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, 

pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 

pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar 

pentru managementul frontierelor și politica de vize; 

2. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

3. OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, actualizată cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 

2014-2020, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul Uniunii Europene 

(https://mfe.gov.ro/pnrr/) -  Reformele și investițiile asumate prin PNRR, componenta 5 – Valul renovării, 

componenta 10 – Fondul local, componenta 11 – Turism și cultură; 

6. POR Vest 2021-2027_versiunea de lucru 3_decembrie 2021; 

7. Comunicare a Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01); 

8. Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

9. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, 

modificată prin Hotărârea de guvern nr. 343/2017; 

10. Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale. 



Tematica: dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor. 

 

Atribuții specifice  

 

a) Coordonarea integrată a activității compartimentelor de specialitate aflate în subordine  (Serviciul 

Finanțări Nerambursabile și Serviciul Documentații Proiecte) în vederea atingerii țintelor necesare 

transpunerii strategice a politicilor economice (obiectivele și țintele strategiei Uniunii Europene), de 

coeziune socială, regionale și ale României la nivel local, precum și stabilirea legăturilor potrivite, 

corelate cu directivele Comisiei Europene care elaborează politici  de dezvoltare economică și de creare 

de locuri de muncă pentru o asigurarea unei creșteri inteligente, sustenabile  și favorabile incluziunii în 

acțiuni cheie pentru fondurile structurale și de investiții europene; 

 

b) Coordonarea integrată a întregului proces de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană a 

Municipiului Timișoara și a zonei sale de influență ținând cont de politicile și strategiile promovate de 

Uniunea Europeană (dezvoltare teritorială, mobilitate, mediu, economic, sănătate și social), politicile de 

dezvoltare națională și regională cu scopul dezvoltării vizunii de dezvoltare a municipiului Timișoara în 

vederea accesării fondurilor nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027; 

 

c) Coordonarea integrată a activității de pregătire a documentațiilor tehnico-economice în vederea 

execuției, realizării și implementării proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (local, 

național și fonduri nerambursabile) gestionate de către Direcția Incubator de Proiecte; 

 

d) Coordonarea procesului de  verificare, analizare și centralizare a propunerilor de proiecte  

 

e) Identificarea surselor de finanțare și crearea portofoliului de proiecte care va conduce la realizarea 

Strategiei integrate de dezvoltare a urbană a Polului de Creștere Timișoara (a zonei urbane funcționale) 

pentru perioada de programare 2021-2027; 

 

f) Coordonarea procesului de pregătire, evaluare și implementare a proiectelor de investiții gestionate prin 

grija Direcției Incubator de Proiecte; 

 

g) Participarea la avizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție publică în 

calitate de membru al Comisiei tehnico-economice pentru avizarea documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 

 

 


