
        

 

ANUNŢ  
 

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale 

– CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului 1System 4IWT/ Un sistem pentru 

invatarea pe tot parcursul vietii pentru navigatia pe ape interioare: modalitati de 

perfectionare, finanțat de Programul Erasmus+ , Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice, în 

baza Contractului de Finanțare Proiect de parteneriat strategic cu beneficiari multipli în 

cadrul Programului ERASMUS+ Contract Numărul –– 2022-1-NL01-KA220-VET-000088164 

încheiat între Agenția Națională, Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, 

Kortenaerkade 11, P.O. Box 29777, 2502 LT Haga și Coordonatorul de proiect, Stichting STC-

Group, Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam și Nota de fundamentare nr. 7386/12.10.2022, 

organizează procedura de recrutare și selecție pentru posturile vacante din echipa proiectului, 

înființate în afara organigramei, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Numele postului Număr 

posturi 

Durata 

1 Manager relații internaționale 1 Martie 2023 – 

August 2024 

2 Experți tehnici 3 Martie 2023 – 

August 2024 

 

Evaluarea se va face în 2 etape, respectiv:  

a) selecţia cererilor de înscriere în vederea participării la implementarea proiectului – în data de 

08.02.2023;  

b) interviul – în data de 10.02.2023, ora 10:00. 

Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora le-au fost declarate admise dosarele la etapa 

de selecție. 

 

Dosarul de concurs va conţine:  

- cerere de înscriere, atașată prezentului anunț. 

- copia actului de identitate;  

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări.  

- cazierul judiciar; 

- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

- curriculum vitae, model Europass;  

 

Pentru candidații angajați în cadrul CERONAV, dosarul va conține următoarele: 

- cererea de înscriere; 

- copii ale diplomelor și certificatelor relevante cerințelor postului pentru care depun 

cererea si nu se găsesc la dosarul de personal; 

- declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

- curriculum vitae, model Europass, actualizat. 

 

Dosarele se depun la Biroul resurse umane şi SSM până la data de 07.02.2023, ora 

15:00. Anunţul se va afişa la sediul CERONAV și pe site-ul acestuia. 

Poate participa la procedura de selecție, persoana care îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții:  

 

I. Condiţii generale sunt:  



a) au domiciliul stabil in România;  

b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penală;  

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);  

d) îndeplinește condițiile de studii, si după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit 

cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat. 

 

II. Condiţii specifice, conform fiselor de post, pentru fiecare funcție din cadrul proiectului, 

respectiv: 

1. Pentru postul de manager relații internaționale: 

• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență 

• Cunoștințe de management proiect conform certificate absolvire cursuri de manager 

proiect și expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 

• Cunoștințe avansate de limbă engleză (scris si vorbit); 

• Abilități de lucru pe calculator 

• Experiență în relații internaționale în proiecte co-finanțate din fonduri europene – 

minim 2 ani 

2. Pentru postul de expert tehnic 

• Studii superioare de lungă durată  

• Deţinător de brevet maritim sau maritim-portuar sau fluvial sau specialist cu studii 

superioare de profil (filologie, psihologie, informatică) 

• Cunoștințe de management proiect conform certificat de absolvire curs de 

management proiecte și/sau accesare fonduri europene. 

• Experiență în educație sau în pregătirea și perfecționarea personalului din transportul 

maritim si fluvial – minim 5 ani  

• Experiența în proiecte co-finanțate din fonduri europene – minim 5 ani  

• Cunoștințe de limbă engleză; 

• Abilități de lucru pe calculator 

 

 


