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Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de Coordonator ITI ( Director executiv), după cum urmează: 

1. Publicare anunț concurs: 27 septembrie 2021 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară –
ITI Delta Dunării, presa locală și presa națională.

2. Depunerea dosarelor de candidați: 28 septembrie 2021 – 05 noiembrie 2021, ora 16.00 – la
compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str.
Păcii, Nr. 20, etaj 2, (corp legătură Consiliul Județean Tulcea).

3. Selecția dosarelor de concurs: 08 noiembrie 2021.
4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 08 noiembrie 2021, ora 14.00, pe site-ul

Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.
5. Depunere eventuale contestații selecție dosare: 09 noiembrie 2021 pâna la ora 14.00.
6. Soluționare eventuale contestații selecție dosare: 10 noiembrie 2021 ora 14.00, afișare pe site.
7. Data și locul probei scrise: 11 noiembrie 2021, orele 10.00 – 12.00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr.

20, etaj 2, (corp legătură Consiliul  Județean Tulcea).
8. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 11 noiembrie 2021, ora 16.00 pe site-ul

Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.
9. Depunere eventuale contestații probă scrisă: 12 noiembrie 2021, până la ora 14.00.
10. Soluționare eventuale contestații probă scrisă: 15 noiembrie 2021, ora 14.00, afișare pe site.
11. Data și locul interviului: 16 noiembrie 2021, ora 10.30, sediul Asociației pentru Dezvoltare

Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, ( corp legătură Consiliul Județean Tulcea).
12. Afișarea listei cu candidații admiși în urma interviului: 16 noiembrie 2021, ora 16.00 pe site-ul Asociației

pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.
13. Depunere eventuale contestații interviu: 17 noiembrie 2021 până la ora 14.00.

Soluționare eventuale contestații probă scrisă: 18 noiembrie 2021, ora 14.00, afișare pe site.
14. Afișarea listei cu rezultatele finale: 19 noiembrie 2021 ora 16.00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul

Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării.
15. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se

poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (corp legătură Consiliul
Județean Tulcea).

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481. 
Persoană de contact : doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru 
Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării. 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:  COORDONATOR (DIRECTOR EXECUTIV)-1 post; 
Profilul postului vacant / cerinţe - Profilul postului  
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, de preferinţă într-unul din domeniile:

mediu şi biodiversitate, economic, tehnic, juridic;

- cunoştinţe socio-economice şi geografice referitoare la arealul Deltei Dunării;

- minimă experienţă (cel puţin 5 ani) în managementul de proiect (participare sau coordonare a unor proiecte de

investiţii publice);

- experienţă minimă (cel puţin 5 ani) în lucrul cu administraţia publică locală;

- abilităţi de negociere şi mediere, bun comunicator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- capacitate de analiză şi sinteză, planificare strategică (experienţă în elaborarea de planuri şi strategii);

- cunoştinţe de management al riscului sau al crizei;

- abilitate de operare pe calculator;

- să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare (de

exemplu, să nu fie acţionar la societăţi comerciale care să deruleze contracte cu unităţile administrative din cadrul ADI –

ITI Delta Dunării, respectiv să nu fie angajat cu funcţie de conducere în cadrul unităţilor administrative care fac parte
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din ADI – ITI Delta Dunării); 

- să dețină permis auto. 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE 
 

a) Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică; 

b) Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă; 

c) Curriculum Vitae – semnat și datat în original; 

d) Copie după actul de identitate; 

e) Certificat de cazier judiciar; 

f) Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică; 

g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

h) Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, 
specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică; 

i) Recomandări angajatori și beneficiari - semnate; 

j) Copie după permisul de conducere. 

Actele prevăzute la lit. d), f) h) și j) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 
acestea. 

 
MENŢIUNE: 
• Candidaţii vor prezenta date privind proiectele în care au înregistrat experienţă anterioară. 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS – COORDONATOR ADI ITI DD 

 Acord de Parteneriat 2014-2020 între Guvernul României și Comisia Europeană; 
 Protocol cvadripartit privind implementarea mecanismului ITI Delta Dunării (MFE, 

MDRAP, MADR și ADI ITI DD);(documentul poate fi consultat pe site-ul 
http://www.itideltadunarii.com) 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;  
 Programe Operationale/Nationale pentru perioada de programare 2014-2020: 

• Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020  
• Programul Operațional Regional 2014 – 2020  
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
• Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  
• Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020  
• Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 
• Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 
• Programul operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020  

              Aceste documente pot fi consultate  pe link-ul : https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-
programare/ 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
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 Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind Fondul de coeziune; 

 Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională;  

 Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și 
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune; 

 Regulament (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului european și al Consiliului privind Fondul 
social european; 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

 Regulamentul (UE) nr.2220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și FEGA în anii 2021 și 
2022; 

  Ordonanță de urgență nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; 

 Ordonanță de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordonanță de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență; 

 Ordonanţa de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 
neregulilor aparute  in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial Nr. 461 din 30 iunie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Hotarârea Guvernului nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 
2020, cu modificările ulterioare 

 Hotarârea Guvernului nr. 875 din 31/08/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea 
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020; 
 
 

 Acord de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 
 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027  

 Pachet legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027, din care: 
• Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/05/4c513a9fc06464c861b66540a58c6df5.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Oug.preluare.posdru.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169282
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• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 
• Regulamentul privind Fondul de coeziune (FC) 
• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) 
• Regulamentul privind „Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală” (FEADR) 
• Regulamentul privind „Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură” 

(FEPAM) 
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) 
 

 Propuneri Programe Operationale perioada de programare 2021-2027 
• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
• Programul Operațional Transport (POT) 
• Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 
• Programul Operațional Sănătate (POS) 
• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 
• Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
• Program Operaţional Regional Sud-Est (POR SE) 
• Programul pentru Acvacultura si Pescuit (PAP) 

• Planul National Strategic (PNS) 
• Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)  

Menționăm că pentru perioada de programare 2021-2027, programele operaționale și 
Acordul de parteneriat sunt în varianta draft și se va lua în considerare varianta aflata în 
vigoare la data publicării anunțului pentru concurs. 
 Aceste documente pot fi consultate  pe link-ul : https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-
programare/. 
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