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  A N U N Ţ 
ocuparea a două posturi de manager proiect din cadrul Serviciului Management 

de Proiecte 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov – A.D.T.P.B.I., 
cu sediul în Bd. Octavian Goga nr. 2, Tronson 3, et. 6, București Sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante de manager proiect, pe durată nedeterminată, din cadrul 
Serviciului Management de Proiecte. 

 
Condiţiile de participare: 

1. Studii: superioare de lungă durată, cu diplomă de licență; 
2. Calificări, specializări, perfecționări în domeniul de activitate al postului (management 

proiecte, accesare programe de finanțare, planificare strategică); 
3. Experiență de cel puțin 2 ani în domenii precum: transport, inginerie, electronică, 

telecomunicații, gestionare/implementare proiecte. 

Atribuțiile și responsabilitățile postului de manager proiect: 
- Sprijină elaborarea, pregătirea şi implementarea proiectelor prevăzute în Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv a celor finanţate prin fonduri europene; 

- Contribuie la iniţierea, fundamentarea şi realizarea documentaţiei de obţinere a 

finanţărilor; 

- Monitorizează derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului; 

- Propune și implementează măsuri și proiecte pentru informarea călătorilor și modernizarea 

transportului public; 

- Identifică surse suplimentare de finanţare pentru implementarea proiectelor de investiţii; 

- Urmărește implementarea PMUD - BI 2016-2030 și participă la revizuirea acestuia când este 

nevoie; 

- Participă la pregătirea şi implementarea politicii de Smart City, a sistemului de integrare 

tarifară și a sistemului de management integrat al transportului. 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul A.D.T.P.B.I până la data de 05.04.2018, ora 12:00 şi 
vor conţine în mod obligatoriu:  

- cererea de înscriere la concurs (conform model cerere postat pe site www.tpbi.ro); 
- CV - model europass; 
- act de identitate - copie;  
- diplome studii şi documente care atestă efectuarea unor specializări - copie; 
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- documente (carte de muncă și/sau adeverințe) care să ateste vechimea în domeniile 
menționate: transport, inginerie, electronică, telecomunicații, gestionare/ implementare 
proiecte; 

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 
de familie. 

Procesul de recrutare și selecție se derulează în 3 etape și anume: 
1. Etapa I - Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 
2. Etapa II - Proba scrisă - conform tematicii și bibliografiei de concurs, anexate prezentului 

anunț. 
3. Etapa III - Interviu - admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea notei minime 7 

la proba scrisă. 

Informații la telefon  :   0737.072.465 / 0722.478.471. 
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Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea a două posturi de  
manager proiect din cadrul Serviciului Management de Proiecte 

 
 

Data   Ora 

23.03.2018 
Publicarea anunțului pentru concurs pe site-ul asociației, 
rețele de socializare, ejobs, anunțul telefonic, etc. 

 

05.04.2018 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 12:00 

11.04.2018 Afișarea dosarelor admise  

12.04.2018 Depunere contestație selecție dosare 09:00 - 16:00 

13.04.2018 Afișare  rezultate  contestații  selecție dosare  12:00 

17.04.2018 Proba scrisă  

ora va fi comunicată după afișarea  
dosarelor  admise 

(inclusiv rezultatul contestațiilor) 
 

   

19.04.2018 
 
Afișarea rezultatelor probei scrise 
 

10:00 

19.04.2018 Contestație probă scrisă 10:00 - 16:00 

20.04.2018 
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, 
comunicare listă candidați admiși pentru susținerea 
interviului 

 
 

23.04.2018 Perioada  de susținere a interviului  

orele de interviu vor fi comunicate 
după afișarea  rezultatelor finale la 

proba scrisă  (inclusiv rezultatul 
contestațiilor) 

24.04.2018 Afișarea rezultatelor interviului  10:00 

24.04.2018 Contestații rezultat interviu 10:00 - 16:00 

25.04.2018 Afișare rezultate contestații interviu 12:00 

25.04.2018 Afișare rezultate finale  16:00 

 

Candidații admiși după fiecare probă vor fi anunțați și telefonic/prin e-mail. 
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TEMATICĂ 
ocupare a două posturi de manager proiect din cadrul Serviciului Management de 

Proiecte 
 

• Legislația națională și europeană în transport public; 

• Documente strategice relevante (PMUD); 

• Programul Operațional Regional 2014-2020; 

• Documente privind organizarea și activitatea Asociației; 

• Documente privind organizarea și activitatea RATB. 

 

BIBLIOGRAFIE 
ocupare a două posturi de manager proiect din cadrul Serviciului Management de 

Proiecte 
 

1. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
3. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată; 
4. Codul muncii actualizat 2018; 
5. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030; 
6. Programul Operaţional Regional 2014-2020; 
7. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor europene în cadrul 

apelurilor de proiecte pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul 
specific 3.2 - Reducerea emisilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă; 

8. Studiu de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti 
(RATB) - elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
Bucureşti (http://www.amrsp.com.ro/images/SO%20RATB%20_final.pdf); 

9. Raport de activitate al RATB - semestrul I, 2017 (www.ratb.ro); 
10. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (www.tpbi.ro); 
11. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti- 

Ilfov (www.tpbi.ro); 
12. Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea 

București-Ilfov (postat spre consultare pe site-ul www.tpbi.ro). 
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