
 
 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

 
 

 

 
 

PRELUNGIRE ANUNȚ SELECȚIE  

 

ANUNȚ SELECȚIE  

CONSILIER IN IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI  
în cadrul proiectului “PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES”– ID 127266 

 
Se prelungeste anuntul de selectie pentru postul de Consilier in implementarea planurilor de afaceri conform 

calendarului de mai jos. 
 Documentele vor fi transmise în  format electronic – pdf la adresa de e-mail proiecte@cinaq.org cu 

menţiunea: “Pentru selecţie CONSILIER IN IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI – POCU 127266”, până la 
data de 06.04.2021, ORA 18:00. 

 
Concursul se va desfășura după următorul calendar: 
 

01.04.2021 – 06.04.2021 Depunere dosare online la adresa de e-mail proiecte@cinaq.org , ora 18:00; 

07.04.2021 Afisare rezultate selecție dosare – pe pagina web www.cinaq.org 

07.04.2021 Depunere contestații, pe adresa de e-mail proiecte@cinaq.org ora 14:00 

07..04.2021 Soluționare contestații selecție dosare; 

08.04.2021 Proba interviu  

09.04.2021 Afișare rezultate interviu  si rezultatelor finale ale selectiei - pe pagina web 
www.cinaq.org  

09.04.2021 Depunere contestații, pâna la ora 14:00 pe adresa de e-mail  proiecte@cinaq.org 

09.04.2021 Soluționare contestații și afișare rezultate finale – pe pagina web www.cinaq.org 

 
NOTA: Angajarea expertilor selectati in luna aprilie stă sub rezerva  primirii avizului de la OIR / AM POCU. 
 
Toate celelalte prevederi ale anuntului de selectie publicat in data de 01.04.2021 raman in vigoare 
 
Reprezentant Legal, 
 
Gheţe-Dănău Georgeta-Liliana 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman 

 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 

Componentă 1 - Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/ 

16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

 

Titlul proiectului: „PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES!” 

Nr. Contract de finanțare: POCU/449/4/16/127266 

 

Beneficiar: Fundația CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE 
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