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Anexa 1  

ANUNT 

 Asociatia Grupul de Actiune Locala Cheile Sohodolului cu sediul in Comuna Runcu, Sat Rachiti, 

Judetul Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant, in cadrul proiectului ”Sprijin 

pentru cheltuieli de functionare si animare”, astfel: 

- 1 post responsabil monitorizare/evaluare – perioada determinata. 

 

 Cerinţele postului sunt în conformitate cu Fişa Postului din Strategia de Dezvoltare Locală a 

Asociaţiei „Grupul de Actiune Locala Cheile Sohodolului” selectată spre finanţare de MADR: 

 

Responsabil monitorizare/evaluare:  

 

- asigura comunicarea si informarea destinata locuitorilor si actorilor implicati in dezvoltarea 

teritoriala pentru buna functionare a GAL-ului,  

- propune parteneriate, colaborari necesare pentru sustinerea planului de dezvoltare rurala,  

- participa la diferite sesiuni de informare a actorilor locali asigura un circuit informational adecvat, 

discutii si feedback pentru diferiti actori, 

- ghideaza echipa de lucru a organizatiei, faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii 

pe termen scurt si partenerii proiectului, desfasoara actiuni de informare, animare si promovare 

a obiectivelor Asociatiei si a activitatilor propuse prin SDL.  

- asigura colectarea, inregistrarea si arhivarea informatiilor necesare monitorizarii, furnizarea 

informatiilor solicitate de catre OJFIR si CDRJ, elaborează rapoartele de monitorizare și evaluare 

speciale, la cererea managerului, a Consiliului director sau alte organizații conexe (AFIR, AM 

PNDR) 

- realizeaza evaluarea proiectelor şi a cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL Cheile 

Sohodolului, realizeaza activitatiile din cadrul proiectelor de cooperare. 

-  indeplineşte orice alte atribuţii, în limitele legislative, încredinţate de Presedintele sau Managerul 

asociatiei. 

 

 Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii generale: 

 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate. 
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f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specific potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-

ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 

reabilitarea. 

 

Conditii specific necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii posturilor vacante sunt: 

- Studii superioare; formari suplimentare specific domeniului de activitate; 

- Disponibilitate pentru programul de lucru propus, 8 ore/zi. 

- Permis de conducere categoria B; 

- Cunostinte de  operare pe calculator, Microsoft Office. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 

- Perioada de depunere a dosarelor, 15-19 noiembrie 2021, interval orar 10:00 – 14:00 

- 23.11.2021, ora 10:00: proba scrisa- examen tip grila; 

- 23.11.2021, ora 13:00: proba interviu. 

 

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei din Comuna Runcu, Sat Rachiti, Strada Credintei, Judetul 

Gorj in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului.  

 

Pentru inscrierea la concurs candatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele 

documente: 

 

1.cererea de inscriere la concurs adresata doamnei Presedinte a Asociatiei; 

2.copia actului de identitate sau orice alt document ce atesta identitatea , potrivit legii, dupa caz; 

3.copiile documentelor ce atesta nivelul studiilor si ale altor acte careatesta efectuarea unor specializari, 

precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului. 

4.cazier judiciar; 

5.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; 

6.curriculum vitae. 

 

 Tematica/bibliografie pentru proba test grila: 

1. Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grupul de Actiune Locala Cheile Sohodolului” – 

disponibilă pe site-ul www.galcheilesohodolului.ro; 

2. PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER; 
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3. Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului; 

4. OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

5. GHID DE IMPLEMENTARE ’ SUB-MĂSURA 19.4 – ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE 

ŞI ANIMARE”; 

6. MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB- MĂSURA 19.4 ’’SPRUIN 

PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, Versiunea 01; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

 

 Relatii suplimentare privind bibliografia, precum si alte informatii le puteti obtine prin solicitare 

pe e-mail la adresa gal.sohodol@gmail.com sau telefonic 0738 125 535 – Ecobescu Gheorghe – Manager. 

 

 

 Reprezentant legal, 

 

         Bogdan Lizia 
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