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AZI 21.02.2017

ANUNT DE RECRUTARE
Pentru ocuparea posturilor in cadrul

GAL “LA NOI IN SAT”

In vederea implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA selectata
pentru finantare, GAL “LA NOI IN SAT” organizeaza in data de 06.03.2017, ora
10:00 interviul in vederea ocuparii urmatoarelor pozitii vacante: RESPONSABIL
FINANCIAR, RESPONSABIL TEHNIC, ANIMATOR, cu contract individual de
munca.

Concursul se va desfasura la sediul GAL LA “NOI IN SAT”, comuna Baldovinesti,
judetul Olt, Str. Plopului, nr. 145, camera 1, sediu primarie.

Inscrierile se fac pana la data 03.03.2017 ORA 12:00, prin depunerea dosarelor
de concurs la sediul GAL LA NOI IN SAT, personal de catre aplicant. Acesta va
contine:
 Cerere de inscriere la concurs – original, semnata de catre aplicant;
 Curricululum Vitae – model european – original, semnat si datat de catre aplicant;
 Copie act identitate – original si copie “conform cu originalul” si semnata;
 Copie diplome de studii – original si copie “conform cu originalul” si semnata;
 Copie de pe alte acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari –

original si copie “conform cu originalul” si semnata (daca este cazul);
 Cazier judiciar – fara fapte penale inscrise in cazier – original;
 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare –

original (emisa cu cel mult 30 zile inainte de depunerea dosarului);
Nota: cei care nu vor respecta conditiile prezentate mai sus, vor fi respinsi;

1. RESPONSABIL FINANCIAR
Cerinte obligatorii:

 studii superioare în domeniul economic finalizate cu diplomă de licenţă;
 atenţie sporită la detaliu, rigurozitate, capacitate de analiză;
 abilităţi organizatorice şi de comunicare;
 operare pe calculator, în Microsoft Windows şi Microsoft Office;
 deţinerea unei poziţii anterioare similare şi/sau participarea la managementul

financiar al unor proiecte şi capacitate de a mobiliza cofinanţarea necesară –
constituie un avantaj;

2. RESPONSABIL TEHNIC
Cerinte obligatorii:

 Studii medii sau superioare finalizate cu diploma de bacalaureat sau de licenta;
 Minimum 1 an de experienta de lucru in proiecte cu finantare nerambursabila –

constituie un avantaj;
 Cunoasterea limbii engleze;
 Deprinderi bune de comunicare, interpersonale inclusiv;
 Cunoasterea buna a Word si Excel este necesara.
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3. ANIMATOR
Cerinte obligatorii:

 studii medii sau superioare finalizate cu diploma de bacalaureat sau de licenta;
 atenţie sporită la detaliu, rigurozitate, capacitate de analiză;
 abilităţi organizatorice şi de comunicare;
 operare pe calculator, în Microsoft Windows şi Microsoft Office;
 foarte bune abilitati de comunicare si de persuasiune;
 cunoasterea persoanelor cheie si a activitatilor de dezvoltare rurala din teritoriul

GAL;
 absolvirea unor cursuri cu tematica pe dezvoltare rurala constituie un avantaj.

Atributiile sunt specificate in fisa postului, disponibila pe www.gal-lanoiinsat.ro
si/sau la sediul GAL.

Concursul consta in sustinerea probei sub forma de interviu, iar acesta va fi
sustinut din bibliografia atasata pe www.gal-lanoiinsat.ro. In cadrul interviului vor fi
testate cunostintele din bibliografie si cele de operare calculator.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul GAL, comuna Baldovinesti, judetul
Olt,  Str. Plopului, nr. 145, camera 1, sediu primarie.

Bibliografie comuna pentru toate posturile vacante:

o Strategia de dezvoltare locală a GAL “LA NOI IN SAT“;
o PNDR 2014-2020, cu accent pe Masura 19 si CAPITOLUL 8.1;
o REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR (www.madr.ro);

o OG nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;
o Ghidul si Manualul de procedura pentru implementarea Măsurii 19, Sub-măsura

19.4 ”Sprijin pentru cheltuielile de functionare si animare” (www.afir.info);
o Ghidul si Manualul de procedura pentru implementarea Măsurii 19, Sub-măsura

19.2 SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” (www.afir.info) - varianta consultativa.


