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   Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

  
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

  
Cu sediul central în Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5,  

tel & fax: 0256-491 981, 491 923 
Scoate la concurs, pentru sediul din Timișoara,  postul de  

 
C O N S U L T A N T  D O C U M E N T A R E  Ș I  C E R C E T A R E  

 
Persoană de contact: Călin Chirfot – Consultant Resurse Umane 
 
Concursul se va desfăşura la sediul ADR Vest din Timişoara şi va avea cinci secţiuni: 
 

• Interviul de preselecţie  
• Probă scrisă din bibliografia de concurs  
• Probă scrisă de limba engleză   
• Probă practică de operare pe calculator 
• Interviul final de selecţie  

 
Pentru a participa la interviul de preselecţie toţi cei interesaţi trebuie să depună dosarele de concurs la sediul 
ADR Vest. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 3 aprilie 2017, ora 16:00.  
 
Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic în legătură cu eligibilitatea dosarelor de concurs depuse şi programarea 
pentru interviul de preselecţie în termen de o zi lucrătoare de la depunerea dosarelor de concurs. Interviurile de 
preselecţie vor fi programate până cel târziu în data de 5 aprilie 2017 şi vor fi organizate  în intervalul orar 
09:00 – 16:30.  
 
Interviul de preselecţie este eliminatoriu. Doar candidaţii selectaţi vor putea participa la celelalte probe de 
concurs. Candidaţii selectaţi în urma interviului de preselecţie vor fi anunţaţi telefonic în legătură cu participarea 
la celelalte probe de concurs. Probele scrise, proba practică și interviul final de selecţie se vor desfăşura în 
data de 6 aprilie 2017, începând cu ora 10.00, la sediul ADR Vest din Timişoara.  
 
Documente necesare întocmirii dosarului de concurs 

• Diplomele de studii sau copii legalizate ale diplomelor de studii (în original şi copie xerox); 
• Curriculum vitae (semnat şi datat); 
• Scrisoare de intenţie (semnată şi datată); 
• Copie după buletinul de identitate/ cartea de identitate; 
• Dovada rezidenţei în România – pentru cetăţenii străini; 
• Cazier judiciar sau declaraţie notarială care să ateste că aplicantul nu are cazier judiciar. 

Conform articolului 22, alineatul 2 din Legea 315/2004 - persoanele care au suferit condamnări 
penale definitive nu pot exercita activităţi în cadrul ADR Vest; 

• Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate). 
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Cerinţele postului 
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
• Experiența de minim 2 ani în muncă – constituie un avantaj;  
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională - 

constituie avantaj; 
• Cunoştinţe de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office – nivel avansat; utilizarea activă a 

internetului; 
• Capacitate bună de comunicare și lucru în echipă; abilități de prezentare; capacitate de lucru cu termene 

strânse; bună capacitate de organizare; încredere în forțele proprii; creativitate; gândire sistematică; 
• Respectarea normelor de conduită necesare lucrului în echipă; 
• Disponibilitate pentru program prelungit şi deplasări cu respectarea prevederilor Legii 53/2003 - Codul 

muncii; 
• Opțional, permis de conducere categoría B. 

 
Descrierea postului 
Postul de Consultant Documentare și Cercetare face parte din cadrul Biroului Implementare Servicii IMM – EEN, 
Direcția Politici Regionale și Internaționalizare. Pentru acest post va fi încheiat contract individual de muncă pe 
perioadă determinată de 2 ani, cu posibilitate de prelungire. 
 

Obiectivul postului 
Derularea activităților specifice de suport pentru activitatea ADR Vest în cadrul rețelei internaționale Enterprise 
Europe Network, care vizează livrarea de servicii în sprijinul întreprinderilor din Regiunea Vest. 
 

Principalele responsabilităţi 
• Documentează și elaborează materiale informative privind legislația Uniunii Europene, politici europene, 

oportunități de finanțare europene, surse de finanțare private, bune practici, date economice referitor la 
Piața Unică Europeană/ piețe din statele membre UE și alte informări tematice relevante pentru IMM-uri. 

• Identifică IMM-uri, colectează și prelucrează date și gestionează bazele de date cu acestea. 
• Elaborează conținut tematic pentru materiale de informare și promovare (alerte, newsletter, colecții de 

bune practici, știri web, postări pe canale social media, fișe de prezentare etc). 
• Elaborează documentele interne aferente proiectului Ro-Boost SMEs - Enterprise Europe Network.    
• Derulează activități de suport pentru monitorizarea proiectului și contribuire la realizarea rapoartelor 

tehnice și financiare. 
• Derulează activități de colectare de informații despre nevoile IMM-urilor în materie de cerere sau oferte 

de inovare, transfer tehnologic, parteneriate de afaceri sau proiecte transnaţionale, pregătirea de 
chestionare, derularea de interviuri, organizarea de întâlniri și consultări.   

• Contribuie la organizarea de evenimente de brokeraj și misiuni economice pentru IMM-uri regionale în 
contextul pieței unice. 

• Contribuie la realizarea de studii și analize referitoare la sectoarele de specializare ale Regiunii Vest. 
 

Bibliografia pentru concurs  
1. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest: http://adrvest.ro/wp-content/uploads/2016/09/RIS3-

septembrie-2016.pdf 
2. Ghidul Aplicantului pentru apelul COSME Enterprise Europe Network 2015-2020: 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Guide%20for%20applicants%20-
2nd%20EEN%20call.pdf 

3. www.eenroboost.ro 


