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Nr. 311/23.01.2012 

 

ANUNT RECRURARE PERSONAL – ASOCIATIA MICROREGIONALA TARA FAGETULUI 

 

Asociatia Microregionala Tara Fagetului anunță concurs pentru următoarele posturi disponibile: 

 

Asistent Manager GAL / Secretar  – 1 post 

Manager proiecte – 1 post 

Contabil  - 1 post  

Expert evaluator – 1 post 

Animator teritoriu GAL – 2 posturi 

 

Asistent Manager GAL / Secretar  – 1 post 

Atribuții: Suport pentru Managerul GAL / Implementarea Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului 

LEADER. 

Expertiză/calificări: Absolvent de studii superioare în secretariat, management sau domenii 

apropiate; calificare/masterat in domenii asimilate administrației publice; certificat CNFPA de 

management de proiect constituie un avantaj.  

Experiență: Activitate relevantă în  activtăți legate de PNDR și în special de Axa IV  – LEADER; 

Experiență relevantă în mamagementul proiectelor si structurilor finanțate cu fonduri Europene.  

Competențe/Aptitudini: capacitate foarte bună de comunicare și relaționare; cunoașterea unei alte 

limbi străine europene (engleza, franceza, maghiara, germana, etc.) constituie avantaj. 

 

Manager proiecte: 1 post 

Atribuții: Animarea teritoriului, suport pentru beneficiarii de proiecte LEADER și managementul 

proiectelor specifice Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER. 

Expertiză/calificări: Absolvent de studii superioare în management sau domenii apropiate; 

calificare/masterat in domenii asimilate administrației publice;  
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Experiență: Activitate relevantă în  activtăți legate de PNDR și în special de Axa IV  – LEADER; 

Experiență relevantă în managementul proiectelor si structurilor finanțate cu fonduri Europene.  

Competențe/Aptitudini: capacitate foarte bună de comunicare și de lucru în echipa, capacitate de 

comunicare în limba engleză; cunoașterea unei alte limbi străine europene (franceza, maghiara, 

germana, etc.) constituie avantaj. Activarea ca PFA în domeniul management de proiect constituie 

avantaj. 

 

Contabil/Expert contabil – 1 post 

Atribuții: organizarea activității financiar contabile a GAL 

Expertiză/calificări: Absolvent de studii superioare economice 

Experiență: Activitate relevantă în  financiar contabile / Managementul financiar al proiectelor;  

Competențe/Aptitudini: capacitate foarte bună de comunicare și relaționare; cunoașterea unei alte 

limbi străine europene (engleza, franceza, maghiara, germana, etc.) constituie avantaj. 

 

Expert evaluator – 1 post 

Atributii: evaluarea proiectelor depuse de catre beneficiar la sediul GAL 

Expertiza/calificari: Absolvent de studii superioare avand experienta in domeniul proiectelor si 

axelor din PNDR 

Experienta : Activitate relevanta in domeniul evaluarii proiectelor supuse procesului de evaluare  de 

catre GAL 

Competente/Aptitudini:  capacitate foarte bună de comunicare și de lucru în echipa, capacitate de 

comunicare în limba engleză; cunoașterea unei alte limbi străine europene (franceza, maghiara, 

germana, etc.) constituie avantaj. Activarea ca PFA în domeniul management de proiect constituie 

avantaj. 

Animator teritoriu GAL – 2 posturi 

Atributii: Animarea teritoriului, suport pentru beneficiarii de proiecte LEADER; Identifica, informeaza 

si sprijina  potentiali beneficiari de proiecte în realizarea dosarelor de candidatura corespunzatoare  

masurii aplicate 
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Expertiza/calificari: Absolvent de studii medii, cu calificare in domeniul managementului de proiect 

(certificat/adeverinta absovire curs manager de proiect acreditat CNFPA) 

Experiență: Activitate relevantă în  activtăți legate de PNDR și în special de Axa IV  – LEADER; 

Competențe/Aptitudini: capacitate foarte bună de comunicare și de lucru în echipa, capacitate de 

comunicare în limba engleză; cunoașterea unei alte limbi străine europene (franceza, maghiara, 

germana, etc.) constituie avantaj. Activarea ca PFA în domeniul management de proiect constituie 

avantaj. 

 

Aplicare pentru posturi si organizarea concursului. 

Candidații vor depune la sediul Asociatiei Microregionale Tara Fagetului din sat Dumbrava nr 157, 

comuna Dumbrava, judetul Timis  dosare de candidatură conținând: 

- Scrisoare de intenție 

- CV Europass 

- Documente doveditoare ale expertizei si experienței 

 

Data de depunere a candidaturilor pentru posturile de  Asistent Manager GAL, Manager proiecte, 

Contabil, Evaluator proiecte si animator teritoriu GAL este 30.01.2013, in fiecare zi in intervalul orar 

08.00-16.00 

Selectia va fi realizată după cum urmează: 

- Etapa  1  -  Pe baza dosarelor vor fi selectați candidații care îndeplinesc toate criterile 

enumerate. 

- Etapa   2 - Organizarea interviului de selecție. Pentru toate posturile, interviul va fi organizat 

de Directorul GAL, Reprezentantul legal al GAL si un membru al Consiliului Director al GAL. 

Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 31.01.2013 – 01.02.2013. Candidatii 

selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.  

 

Angajarea pe posturi se va realiza cu contract individual de munca/PFA (candidații vor avea sau 

vor inființa o structura de tip PFA). Responsabilitățile și sarcinile pentru desfășurarea activității 

sunt echivalate unei norme întregi de muncă. 


