
 

 

 

Asociaţia Urban INC 

Proiect „I-Lab” 

Cod SIPOCA/SMIS: 958/ 150612 

 

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE MANAGER DE PROIECT 

 

Asociaţia Urban INC va implementa proiectul „I-Lab“, cod SIPOCA 958 / cod mySmis 150612. 

Proiectul se va implementa în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, 

cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administraţie 

publică și sistem judiciar accesibile și transparente“, cod apel  POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru 

regiunile mai dezvoltate) – „Consolidarea capacităţii ONGurilor și partenerilor sociali de a se 

implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local“, Operaţiunea „Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanţă cu SCAP“. 

Scopul proiectului este reprezentat de creșterea capacității Asociației Urban INC de a se implica 

în formularea și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii inovative și de 

colaborare multi-actori la nivelul sectorului 2 și sectorului 6 din București. 

Proiectul se va implementa pe o perioada de 12 luni. 

În baza cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție manager de proiect aprobată la nivelul 

Asociației Urban INC, pentru implementarea activităților asumate de Asociația Urban INC este 

necesară selecția și contractarea unui manager de proiect, pe o perioadă determinată, care va 

avea următoarele atribuții: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Denumire 

poziție  

Număr 

poziții 

Descriere activitate Cerințe poziție Depunere 

dosare 

candidaturi 

Manager 

proiect 

1 -Răspunde de planificarea, 

coordonarea, monitorizarea 

și controlul tuturor 

activităților din proiect, prin 

avizarea și aprobarea 

acestora; 

-Asigură suport financiar și 

tehnic echipei de proiect și 

expertiză în combaterea 

problemelor apărute în 

perioada de implementare; 

-Asistă comisia de achiziție în 

cadrul proiectului; 

-Răspunde pentru 

modalitatea de 

implementare a proiectui 

(tehnică și financiară) 

-Studii superioare 

nivel licență - 3 ani; 

-Experienţă în 

gestionarea 

proiectelor 1 an 

03 iunie – 07 

iunie 2022, 

ora 12:00 PM 

  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente și va fi trimis fizic/curierat/poștă la 

sediul ASOCIATIA URBAN INC din mun. București, sector 4, strada Splaiul Unirii, nr. 160, corp C3 

sau pe e-mail la adresa: vrabie.anamaria@gmail.com (format PDF). 

- Cerere de înscriere ( Anexa 2 la metodologia de selecție); 

- CV (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și 

număr de telefon); 

- Copie CI  candidat; 

- Copie diplome de studii; 



 

 

- Declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale (Anexa 3 la metodologia 

de selecție). 

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție (zi și oră), precum și cele 

incomplete vor fi respinse. 

 

CALENDAR SELECȚIE CANDIDAȚI: 

-07.06.2022, analizarea dosarelor și comunicarea rezultatelor telefonic/email 

- 07.06.2022 – 08.06.2022, ora 12 PM primirea contestațiilor 

- 08.06.2022 analiza contestațiilor și comunicare rezultat final telefonic/email 

Contestații: Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult 

o zi calendaristică de la data primirii rezultatului telefonic/email. 

 

Data: 02.06.2022 

Presedinte 

Anamaria Vrabie 

 


