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 Asociatia Grupul de actiune locala CALUGARA, cu sediul in Localitatea CICLOVA 

ROMANA, nr. 203/local Primarie, Judetul  Caras Severin, organizeaza concurs de selectie de 

personal specializat, pentru ocuparea urmatoarelor functii in cadrul structurii de functionare a 

GAL-ului: 

 

• Evaluator proiecte,  Asociatia, “Grupul de Actiune Locala – 

CALUGARA”, 

Scopul general al postului: asigură managementul tehnic, evaluarea conformitatii si eligibilitatii 

proiectelor si conformitatii cererilor de plata depuse in cadrul GAL; 

Cerinte: cetatenie romana, cetatenie unui stat UE si domiciliul in Romania;  

            - cunoasterea limbii romane, scris si vorbit; 

            - studii superioare finalizare in domeniile: stiinte economice, juridice, management 

administrative, comunicare, sociologie, psihologie, jurnalism; 

            - minim 1 an experienta in domeniul proiectelor cu finantare nerambursabila; 

 -  diploma de evaluator de proiecte; 

            - cunostiinte limbi straine: engleza nivel avansat; 

            -  operare PC: Word, Excel, alte programe; 

             

 

• Responsabil animare si monitorizare 

Scopul general al postului: Responsabil implementare tehnică a activității de  animare a 

teritoriului  GAL; Asigură îndeplinirea măsurilor obligatorii de informare si publicitate, 

monitorizare, promovare, comunicare si vizibilitate implementare proiect, diseminarea 

informatiilor in teritoriul GAL; 

Cerinte: cetatenie romana, cetarenia unui stat UE si domiciliul in Romania; 

            -studii medii/superioare 

            - cunostiinte limbi straine: engleza nivel mediu/ avansat; 

            - operare PC: Word, Excel, alte programe; 

            -abilitati foarte bune de comunicare 

            - permis de conducere categoria B; 

            - disponibilitate si abilitati de munca in echipa; 

            - disponibilitate la efort suplimentar; 

            - flexibilitate privind programul; 

 



 

 

 

• Responsabil Financiar 

Scopul general al postului: Asigura managementul financiar al activitatii structurii de 

functionare a GAL-ului, in vederea derulării în condiţii optime a activităţilor prevăzute pentru 

implementarea corectă a strategiei de dezvoltare locală. 

Cerinte: cetatenie romana, cetarenia unui stat UE si domiciliul in Romania; 

               -studii  superioare finalizate cu Diplomă universitară in: Stiinte economice, 

management financiar;  

   -experienta minima in domeniu de  1 an de zile 

              - Cunostinte limbi straine: engleză, nivel mediu/avansat.  

              - Operare PC: Word, Excel, alte programe. 

              - permis auto categoria B; 

              - abilitati de munca in echipa; 

              - disponibilitate pentru un program flexibil. 

 

 Concursul se va desfasura astfel: 

-depunerea dosarelor de participare pana in data de 20.08.2018 la sediul GAL-ului sau prin e-

mail la galcalaugara@gmail.com; 

-dosarele de participare trebuie sa contina: Cerere de inscriere la concurs adresata conducerii Gal 

in format liber, CV, Copie C.I.; copie ultima scoala absolvita; adeverinta medicala medic de 

familie, cazier judiciar (pana cel tarziu la angajare). 

-in data de 21.08.2018 se vor selecta CV-urile. Lista candidatilor alesi va fi publicata la sediul 

GAL-ului, pe site-ul GAL-ului, si pe pagina de facebook a GAL-ului. Contestatiile se vor depune 

pana in  data de 22.08.2018; 

-proba interviu va avea loc in data de 23.08.2018, iar pana la finalul zilei vor fi anuntati toti 

candidatii recrutati. 

 

 

Relatii suplimentare: persoana de contact: Oravicean Vlad Gheorghe, telefon: 0724328213 e-

mail: vlad.oravicean@gal-calugara.ro 

 

 


