
 

              

 

ANUNT DE ANGAJARE 
 

ASOCIAȚIA Gal Someș Transilvan cu sediul în  loc.Bonțida, str. Mihai Eminescu nr.446,  

comuna Bonțida, județul Cluj  anunță scoaterea la concurs postul de RESPONSABIL CU 

ANIMAREA TERITORIULUI. 

Termenul pentru depunerea dosarelor este 29-07-2013 orele 10.00, la sediul ASOCIATIEI. 

Concursul si interviul  incep in acceasi zi  orele 11.00. 

  

PROCEDURA DE SELECTIE: 

 

1. Selectarea  dosarelor de candidatură 

care cuprind: 

 CV-europass- semnat si datat 

 Diplome studii (în copie ) 

 Certificate , C.I. 

 Scrisoare motivațională 

 Recomandare (de la un angajator, 

primar, profesor) 

In ziua sustinerii concursului de angajare 

se vor analiza documentele ORIGINALE , 

cu documentele depuse in copie la dosarul 

de angajare . Astfel diplomele si  

certificatele in ORIGNAL vor insoti 

candidatii la proba interviului. 

 

DOSARELE INCOMPLETE SAU 

NECONFORME NU VOR FI LUATE 

ÎN CONSIDERARE! 

 

Comisia de Concurs va verifica si evalua 

dosarele depuse. 

 

2. Concursul 

În urma analizei dosarelor candidații 

selectați vor fi invitați la concurs.  

Concursul va consta în evaluarea 

cunoștințelor și abilităților specifice 

postului. 

Tematica pentru examenul teoretic: 

 
1. Planul de Dezvoltare Locala  al teritoriului GAL 

SOMEŞ TRANSILVAN de pe site-ul :  

www.galsomestransilvan.ro PNDR 2007-2013-

MASURILE si AXA 4 LEADER 

2. Regulamentrul 1698/2005/CE 

3. Management de proiect –

http://civitas.ro/images/stories/carti/manager_proiect%

202009.pdf 

4. Ghidul solicitantului masura 41 si procedura aferenta 

variant 5 de pe site-ul www.apdrp.ro sau solicitat la 

contact@galsomestransilvan.ro.  

3. Interviul . 

 

BENEFICII: 

 mediu de lucru modern;  

 echipă tânără și dinamică 

 perspective de dezvoltare profesională 

 posibilități de deplasări în țară și străinătate 

participare la evenimente, cursuri organizate 

de GAL 

 

INFORMATII   SUPLIMETARE : 

site-ul  www.galsomestransilvan.ro. Detalii la telefon 

0264/262003 si e-mail 

contact@galsomestransilvan.ro . 

 

Reprezinta un avantaj de 20 de puncte pt. 

candidatii care au studii superioare in domeniile 

solicitate si 20 de puncte pt nivelul de experienta 

demonstrat in managementul proiectelor 

europene.

http://www.galsomestransilvan.ro/
http://www.apdrp.ro/
mailto:contact@galsomestransilvan.ro
mailto:contact@galsomestransilvan.ro


 

              

Animator 

(1 post, 

Normă 

intreaga –

angajat 

sau norma 

partiala –

prestator 

de 

servicii) 

Studii superioare în domeniul administraţiei publice/ ştiinţe economice/ 

ştiinţe sociale/ juridice/ agricole/ tehnice, studii liceale ,  

 se elimina ,,experienta  un an pe un post de conducere,, si se 

adauga  experienta de minim 1 in domeniul dezvoltarii rurale 

sau a managementului proiectelor  

 

Specializări: managementul proiectelor si/sau fonduri europene si/sau 

construcţie parteneriate si/sau dezvoltare rurală. 

 

Limbi străine: scris si vorbit bine în cel puţin o limbă de circulaţie 

internaţională. 

 

Cunoștințe IT: Să cunoască la nivel de utilizator familia Ms Office 

(Outlook,  Word, Excel, Power Point,  Access, Publisher, Project sau 

echivalent) 

Nivel de experiență- minim 1an in domeniul dezvoltarii rurale sau a 

managementului proiectelor . 

Sincer, deschis către nou, creativ, dinamic, inclinat spre rezolvarea 

problemelor, responsabil, are disponibilitate de implicare și 

angajament, abilități de comunicare și organizare, adaptabil, dornic de a 

lucra într-un mediu neconvențional, dornic de a genera un impact 

pozitiv asupra societății.Caracteristici şi abilitați personale: abilităţi 

de comunicare, muncă în echipă, rezistenţă la stres. 

Obligatoriu –candidatul sa detina CARNET DE CONDUCERE 

CAT.B. si DISPONBILITATE la munca pe teren  in cele 14 comune 

ale GAL-ului 

- experiență în 

domeniul 

managementului 

de proiecte/ 

proiecte 

europene 

/dezvoltare 

rurală/consultanț

ă/formare 

profesională 

 

- Obligatoriu sa 

cunoasca 

comunele 

partenere  si  

teritoriul GAL 

sau o bună 

cunoaștere a 

actorilor 

relevanți din 

zonă 

 

-detinerea unui 

automobil 

propriu  

Contribuie la atingerea scopurilor asociaţiei, în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului 

LEADER în primul rând cele legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL: 

 Informare 

 Sprijinirea elaborării proiectelor 

 Lansarea apelului pentru proiecte 

 Selectarea proiectelor 

 Monitorizare 

 Arhivare 

Animatorul este intermediar între asociaţie şi grupurile ţintă 

specifice, fiind responsabil faţă de aceste parţi şi distribuind 

informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă 

politicile promovate de asociaţie. 

-formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale 

informative 

- identifică surse și metode de finanțare  

- sprijină echipa de management în implementarea 

proiectelor de tip LEADER 

- reprezentarea organizației în relațiile cu 

beneficiarii/partenerii; 

- participă la organizarea și derularea evenimentelor  

- oferă informații și orientare beneficiarilor și partenerilor 

- dezvoltare organizațională, muncă voluntară. 

Alte responsabilitati. 

Postul implică deplasări în teren în mediul rural . 

 


