
 

 

ANUNȚ CONCURS 

 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN 

CADRUL ASOCIAȚIEI GAL PLAIURI SOMEȘENE 
 

 

 Asociația GAL Plaiuri Someșene din Gherla, cu sediul în localitatea Gherla, 

strada Bobâlna nr.2, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante din cadrul compartimentului administrativ al asociației: 

-  Coordonator proiecte POR, cod COR 242213, 

- Asistent Manager cod COR 334303. 

 

Angajarea efectivă se va face după acceptarea notificării de noi membrii în 

echipa de proiect, de către OIR POSDRU NV. 

 

Descrierea Posturilor și cerințe pentru ocuparea postului: 

 

 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune POR 

  Coordonatorul de proiecte POR participă și contribuie la activitățile de 

implementare a proiectelor și strategiei asociației, prin următoarele:asigură legătura 

între Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene și instituțiile abilitate 

(AM / OIR / etc.); asigură suport în vederea elaborării documentației specifice, 

necesare în procesul de depunere a proiectelor prin intermediului SDL G.A.L: apeluri  

de selecție/depunere de proiecte, formulare de evaluare și alte documente necesare 

conform viitoarelor ghidurilor; Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin 

SDL și a sumelor rambursate beneficiarilor; Atribuții conform cererii de finanțare nr. 

123789 aferentă proiectului cu titlul Implică-te în prezent! Schimbă viitorul – 

Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene. 

 

 

Cerințe pentru ocuparea postului: 

> să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență 

>  să aiba domiciliul stabil in aria acoperita de SDL; 

> Constituie avantaj experiența anterioară pe fonduri publice (constituie avantaj 

experiența pe fonduri europene) 

> Să dețină cunoștinte foarte bune de operare pe calculator, pachet Microsoft 

Office, navigare internet, etc.; 

> compentențe de raportare, comunicare, analiză și sinteză 

> excelentă colaborare si relaționare cu membrii comunităților participante la 

G.A.L. - parteneri G.A.L., beneficiari proiecte, etc.;  



 

 

Asistent Manager 

Asistent Managerul se ocupă de derularea activității GAL-ului, asigurând 

suport Managerului de proiect. Are atribuții conform cererii de finanțare nr. 123789 

aferentă proiectului cu titlul Implică-te în prezent! Schimbă viitorul – Funcționarea 

Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene. 

 

Cerințe  pentru ocuparea postului: 

> să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență 

>  să aiba domiciliul stabil in aria acoperita de SDL; 

> Constituie avantaj experiența anterioară pe fonduri publice (constituie avantaj 

experiența pe fonduri europene) 

> Să dețină cunoștinte foarte bune de operare pe calculator, pachet Microsoft 

Office, navigare internet, etc.; 

> compentențe de raportare, comunicare, analiză și sinteză 

> excelentă colaborare si relaționare cu membrii comunităților participante la 

G.A.L. - parteneri G.A.L., beneficiari proiecte, etc.;  

> să dețină permis de conducere categoria B; 

 

Candidații interesați pot depune dosarele de concurs la sediul Asociației GAL 

Plaiuri Someșene din Gherla, cu sediul în localitatea Gherla, strada Bobâlna nr.2, jud. 

Cluj, Sala 28, în plic închis cu mențiunea ,,candidatura coordonator proiecte POR” 

sau ,,candidatura Asistent Manager” până la data de 29.05.2019 ora 12:00. 

 Persoanele declarate admise la proba de evaluare a dosarelor din data de 

30.05.2019 vor participa la interviul organizat în data de 31.05.2012019 ora 16:00 

(probă unică), ora 16:00, la sediul GAL Plaiuri Somesene din Str. Bobilna Nr. 2.  

Rezultatul va fi afișat la sediul Asociației în data de 31.05.2019 și pe website. 

Atributiile corespunzatoare fiecarui post precum si bibliografia necesara pentru 

concurs, pot fi procurate de la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Plaiuri 

Somesene situat in Str. Bobilna Nr. 2 - in cadrul Primariei Municipiului Gherla. 

 

 

 

 



 

 

Dosarul trebuie sa contina: 

1. cerere de inscriere la concurs adresata presedintelui G.A.L. Plaiuri Somesene 

(format tipizat existent la sediul G.A.L.); 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 

legii, dupa caz; 

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, (inclusive copie permis auto) conform cerintelor minime 

de indeplinit; 

4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, adeverinte de 

vechime sau certificate de voluntariat care sa ateste experienta profesionala 

anterioara, vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cazierul judiciar 

va fi prezentat in original cel tarziu pana la data si ora sustinerii interviului); 

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 

cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate sau o declaratie pe propria 

raspundere ca nu are probleme de sanatate care sa-l faca incompatibil cu functia 

pentru care candideaza (adeverinta medicala va fi prezentata in original cel tarziu 

pana la data si ora sustinerii interviului); 

7. curriculum vitae; 

8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. 

Documentele pot fi transmise si scanate, pe adresa de email 

galplaiurisomesene@yahoo.com, precizand in subiectul mesajului "Angajare - urmat de 

denumirea postului pentru care se depune candidature. 

Toate documentele prevazute mai sus, vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatura sau in cazul in care 

acesta este depus prin e-mail, cel mai tarziu pana la data si ora cand se va sustine interviul. 

 

 

 

mailto:galplaiurisomesene@yahoo.com
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- Strategia de Dezvoltare Locală a Asociatiei “Grupul de Acțiune 

Locală Plaiuri Someșene"; http://www.gherla.ro/upload/GAL/SDL 

GHERLA.rar 

- Cerere de finanțare COD MYSMIS 123789 aferentă proiectului 

cu titlul Implică-te în prezent! Schimbă viitorul – Funcționarea Grupului 

de Acțiune Locală Plaiuri Someșene. 

- Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020, Axele Prioritare 1-

6 şi Anexele Manualului Beneficiarului - versiunea august 2017; 

- OG 26/2000 cu privire la asociatii și fundații; 

- Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu 

peste 20.000 locuitori - etapa a III-a a mecanismului DLRC; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
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